
T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI 

TÜRK DİLİ BİLİM DALI 

 

 

 

MANAVGAT VE YÖRESİ AĞIZLARI 

CELÂL GÖRGEÇ 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

Danışman 

PROF. DR. ORHAN YAVUZ 

 

 

 

 

Konya - 2020 



II 

T. C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

Bilimsel Etik Sayfası 

Ö
ğ

re
n

c
in

in
 

Adı Soyadı Celâl GÖRGEÇ 

Numarası 174201041001 

Ana Bilim / 
Bilim Dalı 

Türk Dili ve Edebiyatı / Türk Dili 

Programı Tezli Yüksek Lisans           Doktora 

Tezin Adı Manavgat ve Yöresi Ağızları 

Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel 

etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik 

davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez 

yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada başkalarının eserlerinden 

yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm. 

Celâl GÖRGEÇ 



III 

 

ÖN SÖZ 

 

Bu tez çalışması, Manavgat halkına ve Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder, 

Halaskâr Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ithaf edilmiştir. 

 

Dil ve onun değişkeleri, sürekli olarak değişime, gelişime ve kimi zaman da 

yok olmaya giden bir süreç yaşamaktadır. Ancak “dil var yerde millet var, dil yok 

yerde millet de yok” anlayışıyla bütün değişkeleriyle bu zenginliği korumak ve 

geleceğe aktarmak çok önemlidir. Çünkü insanlar dünyayı ve kendini tanımak ve 

tanıtmak için dili kullanır. Bundan dolayıdır ki dili incelemek, insan bilincinin sırlarına 

ulaşmak gibidir. Buna bağlı olarak ağızlar, ortak manevi mirasın en değerli 

parçalarından birini oluşturmaktadır. Ancak, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye 

Türkçesinin ağızlarının konuşur sayıları giderek azalmakta ve çeşitlilik yok 

olmaktadır. Bu durumun oluşmasında eğitim-öğretim faaliyetleriyle ölçünlü (edebî) 

dilin hayatın bütününe nüfuz etmesinin yanı sıra teknolojik gelişmelerin büyük bir 

etkisi bulunmaktadır. Teknolojinin ağızların saklandığı uzak köylere ulaşımı 

kolaylaştırma, daha temiz ses kayıtları alarak koruma ve ağız özelliklerini inceleme 

hususlarında yardımcı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ancak teknolojik gelişmelerin 

köyden kente göçleri kolaylaştırması, kitle iletişim araçlarının her eve ulaşarak orada 

konuşulan dili değiştirip dönüştürme gücünün çok kuvvetli olması gibi, ağız 

araştırmaları açısından, birçok olumsuz etkiye sahip olduğu da görülmektedir. Bu 

durum, ağız araştırmalarının bir an önce yetkin bir biçimde yapılmasını 

gerektirmektedir. Türk lehçelerinin, onun içinde Türkiye Türkçesinin zenginliğinin 

ortaya çıkartılmasında ve dil araştırmalarında karanlıkta kalan bazı durumların 

aydınlatılmasında ağız araştırmaları, çözümleyici veriler sunabilmektedir. Ağız 

araştırmaları, yazıya geçirilmemiş dil değişkeleri üzerinde yapıldığı için, ölçünlü dile 

nazaran birçok farklı ve eskicil unsurları bünyesinde taşımaktadır. Manavgat da 

barındırdığı dil özellikleri sebebiyle araştırılmaya geç kalınmış bir yerleşim yeridir. 

Şimdiye değin yalnızca Manavgat ve köylerinin ağızlarını ele alan herhangi bir 

lisansüstü bilimsel çalışma yapılmamıştır. Bu durum hem omuzlarımıza önemli bir 

sorumluluk yüklemiş hem de çalışma isteğimizi arttırmıştır.  
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Bu çalışmada, Antalya ilinin en büyük ve geniş ilçelerinden biri olan 

Manavgat’ta konuşulan ağızlar, esas olarak ses bilgisi ve biçim bilgisi açısından 

incelenmiş, böylelikle Manavgat ve yöresi ağızlarının Türkiye Türkçesi ağızlarının 

içindeki yeri ve alt ağız grupları ortaya çıkarılmıştır. İncelenmek üzere hem ilçe 

merkezinden hem de köylerden derlemeler yapılmıştır. Köyler, değişen Büyükşehir 

Yasası nedeniyle, 2014 seçimlerinden sonra tüzel kişiliklerini yitirerek mahalleye 

dönüştürülse de bu çalışmada köylerden köy olarak mahalle ve beldelerden ise mahalle 

olarak bahsedilmiştir. Manavgat, Manavların yanı sıra Yörüklerin de çok yoğun olarak 

yaşadığı bir yerleşim yeridir. Bunun için derleme yapılırken yöre ağzının özelliklerini 

en iyi yansıtan kişilerden kayıt alınmaya çalışılmış, bu kişilerin özellikle belli bir yaşın 

üstünde olma, diğer dil ve ağızlarla temasının en az düzeyde olmasına dikkat 

edilmiştir. Ölçünlü alfabede yer almayan sesleri göstermek için konuşmaların yazıya 

geçirilmesinde çeviri yazı işaretleri kullanılmış ve Türk Dil Kurumu Ağız 

Araştırmaları Transkripsiyon Sistemi’ne büyük oranda uyulmuştur. 

Eldeki çalışma, Giriş, İnceleme, Metinler ve Sözlük olmak üzere dört temel 

bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde konu, önem, amaç, sınırlılıklar ve yöntemin 

yanı sıra Manavgat’ın fizikî ve beşerî coğrafyası, Manavgat’ın tarihçesi, bölgenin 

etnik yapısı ve incelemeye dâhil edilen yerleşim yerleriyle Yörük toplulukları 

hakkında bilgiler verilmiştir. 

Çalışmamızın inceleme bölümü, ses bilgisi ve biçim bilgisi olmak üzere iki ana 

başlıktan oluşmaktadır. Ses bilgisi bölümünde ayrıntılı bir inceleme yapılmış, fonetik 

varyantlaşmalar karakteristik ve karakteristik olmayan biçiminde ele alınmıştır. Bunun 

yanında değişmeler söz başında, ortasında ve sonunda olmak üzere söz içindeki 

yerlerine göre de incelenmiştir. Biçim bilgisi bölümünde ölçünlü dilden farklı olan ve 

yöre ağzında korunan eskicil yapılar öne çıkarılmıştır. Bütünlüğü bozmamak adına ad 

ve fiil çekimi tamamıyla verilmiştir. 

Çalışmamızda yazıya geçirilmiş ses kayıtları, sözlüğün hazırlanmasında temel 

malzemeyi vermekle birlikte saha araştırması sırasında derlenen kimi sözcükler Metin 

Dışı Derlenen Sözler Sözlüğü başlığıyla sözlüğün sonuna eklenmiş ve incelemede de 

kullanılmıştır. Sözlükte anlamları verilen sözcükler seçilirken ölçünlü dilde 

bulunmayan ya da ses ve anlam bakımından ayrılan sözcükler olmasına dikkat 

edilmiştir. 
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Bu tez, bilimsel bir çalışma olmanın yanında doğup büyüdüğüm topraklara bir 

vefa borcudur. Bu çalışmayla bir nebze olsa da bu borcu ödeyebilirsem benim için 

büyük bir kıvanç kaynağı olacaktır. Bu aşamada en büyük destekçim ve yardımcım 

şüphesiz ki ailem oldu, var olsunlar! Beni bir yabancı değil, kendi evladı gibi gören, 

kapıları ve gönülleri her zaman açık olan kaynak kişilere minnettarlığımı özellikle 

belirtmek isterim. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığına 2210/A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans 

Burs Programı desteğinden dolayı teşekkürü bir borç bilirim. Derleme yapılan 

yerleşim yerlerinin haritasını hazırlayan değerli dostum, Coğrafî Bilgi Sistemleri 

uzmanı Furkan AĞSAKAL’a en kalbî teşekkürlerimi bildiririm. Doğup yetiştiğim 

coğrafya hakkında çalışma yapma olanağı sağlayan saygıdeğer danışmanım Prof. Dr. 

Orhan YAVUZ’a ve çalışmalarıyla, yönlendirmeleriyle yol gösteren Dr. Fatih Numan 

KÜÇÜKBALLI’ya, ayrıca yetişmemi sağlayan, öğrenim hayatım boyunca ders 

aldığım tüm hocalarıma teşekkür etmeyi zevkli bir borç addederim. Doğrular 

hocalarımın, yanlış veya eksikler kendimindir. 

 

Celâl GÖRGEÇ 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada, Manavgat ilçesi sınırları içinde konuşulan ağızlar, ses bilgisi ve 

biçim bilgisi açısından incelenmiştir. Antalya’nın en büyük ve geniş ilçelerinden biri 

olmasına rağmen yöre ağızlarının lisansüstü düzeyde ele alınmaması sebebiyle yapılan 

bu çalışmada ölçünlü dille olan benzer ve farklı yönlerinin ortaya konulması 

amaçlanmıştır. Çalışma alanı, Antalya’nın Manavgat ilçesi ve ona bağlı köyler ile 

sınırlandırılmıştır. Bunun sonucunda ağız araştırmasına kaynak olabilecek on dokuz 

köy ve değişik Yörük topluluklarından yirmi yedi metin derlenmiştir. Derlenen 

metinler, eşsüremli yöntem temel olmak üzere karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ses 

bilgisi bölümünde tüm ses değişimleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Biçim bilgisi 

kısmında temel özellikler verilmekle birlikte daha çok yazı dilinden ayrılan noktalar 

ayrıntılandırılmıştır. Sözlükte ise anlamları verilen sözcükler seçilirken ölçünlü dilde 

bulunmayan ya da ses ve anlam bakımından ayrılan sözcükler olmasına dikkat 

edilmiştir. Çalışmanın sonunda Manavgat ağızlarının Batı Grubu ağızları içerisinde 

yer aldığı, Manav ve Yörük ağzı olmak üzere iki alt ağız grubuna sahip olduğu tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Manavgat, Yörük, Manav, Türkiye Türkçesi Ağızları, 

Ses Bilgisi, Biçim Bilgisi 
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SUMMARY 

 

In this study, the subdialects spoken within the borders of Manavgat district 

were examined in terms of phonetics and morphology. Although it is one of the largest 

and broadest districts of Antalya, it was aimed to reveal similar and different aspects 

of the standard language in this study, since the local dialects were not handled at 

graduate level. The study area is limited to Manavgat district of Antalya and its 

villages. As a result, nineteen villages and twenty-seven texts from different Yörük 

communities that could be sources of subdialect research were compiled. Compiled 

texts were examined comparatively basing on the synchronic method. In the phonetics 

section, all voice changes were discussed in detail. Along with the basic features are 

given in the morphology section, the points separated from the writing language are 

detailed. In the dictionary, in choosing the words of wich meanings are given, it is paid 

attention that there are words that do not exist in the language of measure or that are 

separated in terms of sound and meaning. At the end of the study, it was determined 

that the Manavgat subdialects are located in the West Group of Turkish subdialects 

and have two lower groups, as Manav and Yörük subdialects.  

Key Words: Manavgat, Yuruks (Nomads), Manav (Sedentaries), Turkish 

Dialects, Phonetics, Morphology   



VIII 

 

İÇİNDEKİLER 

Bilimsel Etik Sayfası ................................................................................................. II 

ÖN SÖZ .................................................................................................................... III 

ÖZET ........................................................................................................................ VI 

SUMMARY ............................................................................................................ VII 

Çeviri Yazı (Transkripsiyon) İşaretleri ............................................................. XVII 

Kısaltmalar .............................................................................................................. XX 

Tablolar Listesi...................................................................................................XXIII 

1. GİRİŞ ...................................................................................................................... 1 

1.1. Araştırmanın Konusu ..................................................................................... 1 

1.2. Araştırmanın Önemi ve Amacı ...................................................................... 1 

1.3. Sınırlılıklar ...................................................................................................... 2 

1.4.  Yöntem ............................................................................................................ 4 

1.4.1. Araştırma Alanının / Gruplarının Belirlenmesi ................................... 5 

1.4.2. Kaynak Kişilerin Belirlenmesi ................................................................ 5 

1.4.3. Derleme (Veri Toplama) ......................................................................... 6 

1.4.3.1. Derlemelerin Yazıya Aktarılması ....................................................... 7 

1.4.4. İnceleme Bölümü ...................................................................................... 8 

1.4.5. Sözlük Bölümü ......................................................................................... 8 

1.5. Manavgat’ın Fizikî ve Beşerî Coğrafyası...................................................... 9 

1.5.1. Manavgat’ın Tarihî Coğrafyası ............................................................ 11 

1.6. Manavgat’ın Tarihçesi ................................................................................. 13 

1.6.1. Manavgat Adının Kökeni ...................................................................... 13 

1.6.2. Türk Egemenliğine Kadarki Manavgat ............................................... 15 

1.6.3. Türk Egemenliğinde Manavgat ............................................................ 17 

1.6.3.1. Anadolu Selçukluları Dönemi .......................................................... 17 

1.6.3.2. Anadolu Beylikleri Dönemi .............................................................. 17 

1.6.3.3.  Osmanlı İmparatorluğu Dönemi ...................................................... 18 

1.6.3.4. Evliyâ Çelebi’nin Seyahatnâmesi’nde Manavgat ............................. 20 

16.3.5. Cumhuriyet Döneminde Manavgat .................................................... 21 

1.7. Bölgenin Etnik Yapısı ................................................................................... 21 

1.8. İncelenen Yerleşim Yerleri ve Yörük Toplulukları Hakkında ................. 25 

1.8.1. Derleme Yapılan Yerleşim Yerleri Hakkında ..................................... 27 

1.8.2. Derleme Yapılan Yörük Toplulukları Hakkında ............................... 30 

2. İNCELEME .......................................................................................................... 33 



IX 

 

2.1. SES BİLGİSİ (FONETİK) ........................................................................... 33 

2.1.1. Ünlüler .................................................................................................... 33 

2.1.1.1. Normal Süreli Ünlüler ...................................................................... 33 

2.1.1.1.1. /a/ Ünlüsü ve Alt Sesbirimleri ................................................... 33 

2.1.1.1.2. /e/ Ünlüsü ve Çeşitleri ................................................................ 35 

2.1.1.1.3. /ı/ Ünlüsü ve Alt Sesbirimleri .................................................... 37 

2.1.1.1.4. /i/ Ünlüsü ve Alt Sesbirimleri .................................................... 39 

2.1.1.1.5. /o/ Ünlüsü ve Alt Sesbirimleri ................................................... 40 

2.1.1.1.6. /ö/ Ünlüsü ve Alt Sesbirimleri ................................................... 42 

2.1.1.1.7. /u/ Ünlüsü ve Alt Sesbirimleri ................................................... 43 

2.1.1.1.8. /ü/ Ünlüsü ................................................................................... 44 

2.1.1.2. Ünlülerde Kısalık ve Uzunluk .......................................................... 45 

2.1.1.2.1. Kısa Ünlüler ............................................................................... 45 

2.1.1.2.1.1. Kısa Ünlülerin Oluşma Nedenleri ....................................... 48 

2.1.1.2.2. Uzun Ünlüler .............................................................................. 49 

2.1.1.2.2.1. Türkçe Birincil Ünlü Uzunlukları ....................................... 50 

2.1.1.2.2.2. Alıntı Sözcüklerde Birincil Ünlü Uzunlukları .................... 52 

2.1.1.3. İkincil Ünlü Uzunlukları ................................................................... 53 

2.1.1.3.1. Ünsüz Aşınması veya Düşmesi Sonucu Oluşan Uzun Ünlüler . 53 

2.1.1.3.2. Hece Kaynaşması Sonucu Oluşan Uzun Ünlüler ...................... 55 

2.1.1.3.3. Ekleşme Durumunda Ortaya Çıkan Uzunluklar ........................ 56 

2.1.1.3.4. Sözcük Birleşmeleri Yoluyla Oluşan Uzun Ünlüler .................. 56 

2.1.1.3.4. Vurgu ve Tonlamadan Kaynaklanan Uzun Ünlüler .................. 57 

2.1.1.3.4.1 Ünlemlerdeki Uzunluklar .................................................... 57 

2.1.1.3.4.2. Ezgili Söyleyişlerdeki Uzunluklar ...................................... 57 

2.1.1.3.4.3. Diğer Kişisel Vurgulamalar Sonucu Oluşan Uzunluklar .... 58 

2.1.1.3.4.4. Ton ...................................................................................... 58 

2.1.1.4. İkiz Ünlüler ....................................................................................... 59 

2.1.1.3.1. Eşit İkiz Ünlüler ......................................................................... 60 

2.1.1.3.2. Yükselen İkiz Ünlüler ................................................................ 61 

2.1.1.3.3. Alçalan İkiz Ünlüler ................................................................... 61 

2.1.1.5. Ünlü Uyumları .................................................................................. 62 

2.1.1.5.1. Önlük-Artlık (Damak) Uyumu .................................................. 62 

2.1.1.5.1.1. Enkliz .................................................................................. 62 



X 

 

2.1.1.5.1.1. Yazı Dilinde Uyuma Girmeyen Unsurların Manavgat 

Ağızlarındaki Durumu ...................................................................................... 63 

2.1.1.5.1.1.1. Ekler ............................................................................. 63 

2.1.1.5.1.1.2. Enklitikler .................................................................... 64 

2.1.1.5.2. Önlük-Artlık (Damak) Uyumunun Bozulma Nedenleri ............ 65 

2.1.1.5.3. Alıntı Sözcüklerde Önlük-Artlık Uyumu .................................. 67 

2.1.1.5.3.1. Alıntı Sözcüklerin Uyuma Girme Yolları ........................... 68 

2.1.1.5.3.2. Uyuma Girme Sürecinde Olan Alıntı Sözcükler ................ 68 

2.1.1.5.3.3. Uyuma Girmeyen Alıntı Sözcükler .................................... 68 

2.1.1.5.4. Düzlük-Yuvarlaklık (Dudak) Uyumu ........................................ 69 

2.1.1.5.5. Düzlük-Yuvarlaklık (Dudak) Uyumunun Bozulması ................ 70 

2.1.1.6. Ünlülerle İlgili Ses Olayları .............................................................. 70 

2.1.1.6.1. Ön Ünlülerin Artlılaşması .......................................................... 70 

2.1.1.6.1.1. Ön Seste Karakteristik Artlılaşmalar .................................. 70 

2.1.1.6.1.2. İç Seste Karakteristik Artlılaşmalar .................................... 71 

2.1.1.6.1.3. Son Seste Karakteristik Artlılaşmalar ................................. 72 

2.1.1.6.2. Art Ünlülerin Önlüleşmesi ......................................................... 73 

2.1.1.6.2.1. Ön Seste Karakteristik Önlüleşmeler .................................. 73 

2.1.1.6.2.2. İç Seste Karakteristik Önlüleşmeler ................................... 74 

2.1.1.6.2.3. İç Seste Karakteristik Olmayan Önlüleşmeler .................... 74 

2.1.1.6.2.4. Son Seste Karakteristik Önlüleşmeler ................................ 74 

2.1.1.6.3. Düz Ünlülerin Yuvarlaklaşması ................................................. 75 

2.1.1.6.3.1. Ön Seste Karakteristik Yuvarlaklaşmalar ........................... 75 

2.1.1.6.3.2. Ön Seste Karakteristik Olmayan Yuvarlaklaşmalar ........... 75 

2.1.1.6.3.3. İç Seste Karakteristik Yuvarlaklaşmalar ............................. 76 

2.1.1.6.3.4. Son Seste Karakteristik Yuvarlaklaşmalar ......................... 77 

2.1.1.6.4. Yuvarlak Ünlülerin Düzleşmesi ................................................. 78 

2.1.1.6.4.1. Ön Seste Karakteristik Olmayan Düzleşmeler ................... 78 

2.1.1.6.4.2. İç Seste Karakteristik Düzleşmeler ..................................... 78 

2.1.1.6.4.3. Son Seste Karakteristik Düzleşmeler .................................. 79 

2.1.1.6.5. Geniş Ünlülerin Daralması ........................................................ 79 

2.1.1.6.5.1. Ön Seste Karakteristik Daralmalar ..................................... 79 

2.1.1.6.5.2. İç Seste Karakteristik Daralmalar ....................................... 80 

2.1.1.6.5.3. İç Seste Karakteristik Olmayan Daralmalar ....................... 82 

2.1.1.6.5.4. Son Seste Karakteristik Daralmalar .................................... 82 



XI 

 

2.1.1.6.6. Dar Ünlülerin Genişlemesi ........................................................ 83 

2.1.1.6.6.1. Ön Seste Karakteristik Genişlemeler .................................. 83 

2.1.1.6.6.2. İç Seste Karakteristik Genişlemeler .................................... 84 

2.1.1.6.6.3. İç Seste Karakteristik Olmayan Genişlemeler .................... 85 

2.1.1.6.6.4. Son Seste Karakteristik Olmayan Genişlemeler ................. 85 

2.1.1.6.7. Ünlülerin Genizsilleşmesi .......................................................... 85 

2.1.1.6.8. Alıntı Sözcüklerde Uzunluk-Kısalık Nöbetleşmesi ................... 86 

2.1.1.6.9. Ünlü Türemeleri ......................................................................... 86 

2.1.1.6.9.1. Ön Seste Ünlü Türemeleri (Prothesis) ................................ 86 

2.1.1.6.9.2. İç Seste Ünlü Türemeleri (Epenthesis) ............................... 87 

2.1.1.6.9.3. Son Seste Ünlü Türemeleri (Epithesis) ............................... 88 

2.1.1.6.10. Ünlü Düşmeleri ........................................................................ 88 

2.1.1.6.10.1. İç Seste Ünlü Düşmeleri ................................................... 89 

2.1.1.6.10.2. İki Sözcük Arasında Ünlü Karşılaşmasından Kaynaklanan 

Ünlü Düşmesi ................................................................................................... 90 

2.1.1.6.11. Ünlü Tekleşmesi ...................................................................... 90 

2.1.1.6.12. Ünlülerde Göçüşme ................................................................. 91 

2.1.2. Ünsüzler ................................................................................................... 92 

2.1.2.1. Ölçünlü Alfabede Bulunmayan Ünsüzler ve Özellikleri .................. 92 

2.1.2.2. Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları .......................................................... 105 

2.1.2.2.1. Ötümsüzleşme .......................................................................... 105 

2.1.2.2.1.1. Ön Seste Karakteristik Ötümsüzleşmeler ......................... 105 

2.1.2.2.1.2. Ön Seste Karakteristik Olmayan Ötümsüzleşmeler .......... 106 

2.1.2.2.1.3. İç Seste Karakteristik Ötümsüzleşmeler ........................... 106 

2.1.2.2.1.4. İç Seste Karakteristik Olmayan Ötümsüzleşmeler ........... 108 

2.1.2.2.1.5. Son Seste Karakteristik Ötümsüzleşmeler ........................ 108 

2.1.2.2.2. Ötümlüleşme ............................................................................ 109 

2.1.2.2.2.1. Ön Seste Karakteristik Ötümlüleşmeler ........................... 109 

2.1.2.2.2.2. İç Seste Karakteristik Ötümlüleşmeler ............................. 110 

2.1.2.2.2.2.1. Ulama Etkisiyle İç Seste Yaşanan Ötümlüleşmeler .. 111 

2.1.2.2.2.3. İç Seste Karakteristik Olmayan Ötümlüleşmeler .............. 112 

2.1.2.2.2.4. Son Seste Karakteristik Ötümlüleşmeler .......................... 112 

2.1.2.2.2.5. Son Seste Karakteristik Olmayan Ötümlüleşmeler .......... 113 

2.1.2.2.3. Sızıcılaşma ............................................................................... 113 

2.1.2.2.3.1. Ön Seste Karakteristik Sızıcılaşmalar ............................... 113 



XII 

 

2.1.2.2.3.2. Ön Seste Karakteristik Olmayan Sızıcılaşmalar ............... 114 

2.1.2.2.3.3. İç Seste Karakteristik Sızıcılaşmalar ................................ 115 

2.1.2.2.3.4. İç Seste Karakteristik Olmayan Sızıcılaşmalar ................. 116 

2.1.2.2.3.5. Son Seste Karakteristik Sızıcılaşmalar ............................. 117 

2.1.2.2.3.6. Son Seste Karakteristik Olmayan Sızıcılaşmalar .............. 117 

2.1.2.2.4. Akıcılaşma ............................................................................... 118 

2.1.2.2.5. Ünsüzlerde Artlılaşma ............................................................. 118 

2.1.2.2.5.1. Ön Seste Karakteristik Artlılaşmalar ................................ 119 

2.1.2.2.5.2. İç Seste Karakteristik Artlılaşmalar .................................. 119 

2.1.2.2.5.3.  Son Seste Karakteristik Artlılaşmalar .............................. 119 

2.1.2.2.6. Ünsüz Benzeşmeleri ................................................................ 120 

2.1.2.2.6.1. Komşu Ünsüzler Arasındaki (Yakın) Benzeşmeler .......... 120 

2.1.2.2.6.1.1. İlerleyici Tam Benzeşmeler ....................................... 120 

2.1.2.2.6.1.2. İlerleyici Yarı Benzeşmeler ....................................... 121 

2.1.2.2.6.1.3. Gerileyici Tam Benzeşmeler ..................................... 121 

2.1.2.2.6.1.4. Gerileyici Yarı Benzeşmeler ...................................... 122 

2.1.2.2.6.2. İki Sözcük Arasında Gerçekleşen Ünsüz Benzeşmeleri ... 123 

2.1.2.2.6.2.1. İki Sözcük Arasında Gerçekleşen İlerleyici Ünsüz 

Benzeşmeleri .................................................................................... 123 

2.1.2.2.6.2.2. İki Sözcük Arasında Gerçekleşen Gerileyici Ünsüz 

Benzeşmeleri .................................................................................... 124 

2.1.2.2.6.2. Komşu Olmayan Ünsüzler Arasındaki Benzeşmeler ........ 125 

2.1.2.2.7. Ünsüz Türemeleri .................................................................... 126 

2.1.2.2.7.1. Ön Seste Karakteristik Ünsüz Türemeleri ........................ 126 

2.1.2.2.7.2. Ön Seste Karakteristik Olmayan Ünsüz Türemesi ........... 127 

2.1.2.2.7.3. İç Seste Karakteristik Ünsüz Türemeleri .......................... 127 

2.1.2.2.7.4. İç Seste Karakteristik Olmayan Ünsüz Türemesi ............. 128 

2.1.2.2.7.5. Son Seste Karakteristik Ünsüz Türemeleri ....................... 129 

2.1.2.2.8. Ünsüz Düşmeleri ...................................................................... 130 

2.1.2.2.8.1. Ön Seste Ünsüz Düşmeleri ............................................... 130 

2.1.2.2.8.2. İç Seste Ünsüz Düşmeleri ................................................. 131 

2.1.2.2.8.2.1. Ekleşme Sırasında Ortaya Çıkan Ünsüz Düşmeleri .. 133 

2.1.2.2.8.2.2. İki Sözcük Arasında Ünsüz Düşmeleri ...................... 134 

2.1.2.2.8.3. Son Seste Ünsüz Düşmeleri (Apocope) ............................ 135 

2.1.2.2.9. Sürekli Ünsüzler Arasındaki Değişmeler ................................ 137 



XIII 

 

2.1.2.2.9.1. Sürekli Ünsüzler Arasında Ön Sesteki Karakteristik 

Değişmeler ...................................................................................................... 137 

2.1.2.2.9.2. Sürekli Ünsüzler Arasında Ön Sesteki Karakteristik Olmayan 

Değişmeler ...................................................................................................... 138 

2.1.2.2.9.3. Sürekli Ünsüzler Arasında İç Sesteki Karakteristik 

Değişmeler ...................................................................................................... 138 

2.1.2.2.9.4. Sürekli Ünsüzler Arasında İç Sesteki Karakteristik Olmayan 

Değişmeler ...................................................................................................... 141 

2.1.2.2.9.5. Sürekli Ünsüzler Arasında Son Sesteki Karakteristik 

Değişmeler ...................................................................................................... 142 

2.1.2.2.9.6. Sürekli Ünsüzler Arasında Son Sesteki Karakteristik 

Olmayan Değişmeler ...................................................................................... 143 

2.1.2.2.10. Süreksizleşme ........................................................................ 143 

2.1.2.2.10.1. Ön Seste Süreksizleşmeler .............................................. 143 

2.1.2.2.10.2. İç Seste Süreksizleşmeler ................................................ 144 

2.1.2.2.10.3. Son Seste Süreksizleşmeler ............................................ 145 

2.1.2.2.11. Süreksiz Ünsüzler Arasındaki Değişmeler ............................ 146 

2.1.2.2.11.1. Süreksiz Ünsüzler Arasında Ön Sesteki Karakteristik 

Değişmeler ....................................................................................... 146 

2.1.2.2.11.2. Süreksiz Ünsüzler Arasında İç Sesteki Karakteristik 

Değişmeler ....................................................................................... 146 

2.1.2.2.12. MYA’da Kişisel Kullanımlara Bağlı Olarak Görülen Diğer 

Ünsüz Değişmeleri ................................................................................... 147 

2.1.2.2.13. Göçüşme (Metatez) ................................................................ 147 

2.1.2.2.13.1. Yakın Göçüşme ............................................................... 148 

2.1.2.2.13.2. Uzak Göçüşme ................................................................ 150 

2.1.2.2.14. Ünsüz Benzeşmezliği (Aykırılaşma) ..................................... 150 

2.1.2.2.15. Hece Yutumu ......................................................................... 151 

2.1.2.2.15.1. Ekleşme Sırasında veya Eklerde Hece Yutumu ............. 152 

2.1.2.2.15.2. Sözcük Düzeyinde Hece Yutumu ................................... 152 

2.1.2.2.16. Ünsüz İkizleşmesi .................................................................. 153 

2.1.2.2.16.1. Ekleşme Sırasında Yaşanan İkizleşmeler ....................... 154 

2.1.2.2.16.2. Aslî İkiz Ünsüzlerin Korunması veya Yeniden Ortaya 

Çıkması ........................................................................................................... 154 

2.1.2.2.17. Ünsüz Tekleşmesi .................................................................. 155 

2.1.2.2.18. ᶜAyn (ع) Ünsüzünde Gerçekleşen Ses Değişmeleri ............... 155 

2.2. BİÇİM BİLGİSİ (MORFOLOJİ) ............................................................. 158 



XIV 

 

2.2.1. Adlar ..................................................................................................... 158 

2.2.1.1. Adlarda İyelik ve Aitlik .................................................................. 158 

2.2.1.1.1. İyelik Ekleri ............................................................................. 158 

2.2.1.1.2. Aitlik Eki .................................................................................. 160 

2.2.1.2. Çokluk Eki ...................................................................................... 161 

2.2.1.3. Ad Çekimi (Durum Gösterme) Ekleri ............................................ 162 

2.2.1.3.1. Yalın Durum ............................................................................ 162 

2.2.1.3.2. İlgi Durumu .............................................................................. 162 

2.2.1.3.3. Belirtme Durumu ..................................................................... 164 

2.2.1.3.4. Yönelme Durumu .................................................................... 166 

2.2.1.3.5. Bulunma Durumu .................................................................... 167 

2.2.1.3.6. Ayrılma Durumu ...................................................................... 168 

2.2.1.3.7. Vasıta (Araç) Durumu ............................................................. 169 

2.2.1.3.8. Eşitlik Durumu ......................................................................... 171 

2.2.1.3.9. Yön Gösterme Durumu ............................................................ 172 

2.2.1.4. Soru Enklitiği .................................................................................. 173 

2.2.2. Fiil Çekimi ............................................................................................ 174 

2.2.2.1. Kişi Ekleri ....................................................................................... 174 

2.2.2.1.1. Zamir Kökenli Kişi Ekleri ....................................................... 174 

2.2.2.1.2. İyelik Kökenli Kişi Ekleri ........................................................ 178 

2.2.2.1.3. Emir Kipi Kökenli Kişi Ekleri ................................................. 181 

2.2.2.2. Fiillerin Basit Zaman Çekimleri ..................................................... 183 

2.2.2.2.1. Bildirme Kipleri ....................................................................... 183 

2.2.2.2.1.1. Görülen Geçmiş Zaman Kipi ............................................ 183 

2.2.2.2.1.2. Öğrenilen Geçmiş Zaman Kipi ......................................... 186 

2.2.2.2.1.2.1. II. Tip Öğrenilen Geçmiş Zaman Kipi ....................... 189 

2.2.2.2.1.3. Şimdiki Zaman Kipi .......................................................... 192 

2.2.2.2.1.3.1. I. Tip Şimdiki Zaman Çekimi .................................... 193 

2.2.2.2.1.3.2. II. Tip Şimdiki Zaman Çekimleri .............................. 202 

2.2.2.2.1.4. Geniş Zaman Kipi ............................................................. 206 

2.2.2.2.1.5. Gelecek Zaman Kipi ......................................................... 215 

2.2.2.2.2. Tasarlama Kipleri .................................................................... 219 

2.2.2.2.2.1. Emir Kipi .......................................................................... 220 

2.2.2.2.2.2. Dilek-Şart Kipi .................................................................. 224 

2.2.2.2.2.3. Gereklilik Kipi .................................................................. 227 



XV 

 

2.2.2.2.2.4. İstek Kipi ........................................................................... 227 

2.2.2.2.2.4.1. I. Tip İstek Çekimi ..................................................... 227 

2.2.2.2.2.4.2. II. Tip İstek Çekimi .................................................... 228 

2.2.2.2.2.4.3. III. Tip İstek Çekimi .................................................. 228 

2.2.2.3. Fiillerin Birleşik Çekimleri ............................................................. 228 

2.2.2.3.1. Birleşik Kipli Fiillerin Hikâyesi .............................................. 228 

2.2.2.3.1.1. Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesi .................................. 228 

2.2.2.3.1.2. Şimdiki Zamanın Hikâyesi ............................................... 230 

2.2.2.3.1.3. Geniş Zamanın Hikâyesi ................................................... 232 

2.2.2.3.1.4. Gelecek Zamanın Hikâyesi ............................................... 237 

2.2.2.3.1.5. İstek Kipinin Hikâyesi ...................................................... 237 

2.2.2.3.1.6. Şart Kipinin Hikâyesi ........................................................ 238 

2.2.2.3.2. Birleşik Kipli Fiillerin Rivayeti ............................................... 239 

2.2.2.3.2.1. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayeti ............................... 239 

2.2.2.3.2.2. Şimdiki Zamanın Rivayeti ................................................ 239 

2.2.2.3.2.3. Geniş Zamanın Rivayeti ................................................... 240 

2.2.2.3.2.4. Gelecek Zamanın Rivayeti ................................................ 241 

2.2.2.3.2.4. Şart Kipinin Rivayeti ........................................................ 241 

2.2.2.3.3. Birleşik Kipli Fiillerin Şartı ..................................................... 242 

2.2.2.3.3.1. Görülen Geçmiş Zamanın Şartı ........................................ 242 

2.2.2.3.3.2. Geniş Zamanın Şartı ......................................................... 243 

2.2.2.3.3.3. Gelecek Zamanın Şartı ...................................................... 246 

2.2.2.3.4. Katmerli Birleşik Çekimler ...................................................... 246 

2.2.2.3.4.1. Geniş Zamanın Katmerli Birleşik Çekimi ........................ 247 

2.2.2.3.4.2. Gelecek Zamanın Katmerli Birleşik Çekimi .................... 247 

2.2.2.4. Ek Fiil Çekimi ................................................................................. 247 

2.2.2.4.1. Ek Fiilin Geniş (Şimdiki) Zaman Çekimi ................................ 247 

2.2.2.4.2. Ek Fiilin Görülen Geçmiş Zaman Çekimi ............................... 249 

2.2.2.4.3. Ek Fiilin Öğrenilen Geçmiş Zaman Çekimi ............................ 251 

2.2.3. Manavgat ve Yöresi Ağızlarında Söz Yapımı ................................... 254 

2.2.3.1. Addan Ad Yapan Ekler ................................................................... 254 

2.2.3.2. Fiilden Ad Yapan Ekler .................................................................. 259 

2.2.3.3. Addan Fiil Yapan Ekler .................................................................. 262 

2.2.3.4. Fiilden Fiil Yapan Ekler ................................................................. 262 

2.2.4. Fiilimsiler .............................................................................................. 263 



XVI 

 

2.2.4.2. Sıfat-Fiil Yapıları ............................................................................ 263 

2.2.4.3. Zarf-Fiil Yapıları ............................................................................. 263 

2.2.5. Edatlar .................................................................................................. 270 

2.2.5.1. Ekleşmiş Edat Yapıları ................................................................... 274 

2.2.6. Bağlaçlar ............................................................................................... 275 

2.2.7. Zamir ve Sıfatlar .................................................................................. 275 

2.2.7.1. Kişi Zamirleri .................................................................................. 275 

2.2.7.2. Dönüşlülük Zamirleri ...................................................................... 276 

2.2.7.3. İşaret Zamirleri ve Sıfatları ............................................................. 277 

2.2.7.4. Sayı Sıfatları ................................................................................... 279 

2.2.7.4.1. Asıl Sayı Sıfatları ..................................................................... 279 

2.2.7.4.2. Üleştirme Sayı Sıfatları ............................................................ 280 

2.2.7.4.3. Topluluk Sayı Sıfatları ............................................................. 280 

2.2.7.5. Niteleme Sıfatları ............................................................................ 280 

2.2.7.6. Sıfatlarda Derecelendirme .............................................................. 281 

2.2.8. Zarflar ................................................................................................... 281 

2.3. Sonuç ve Değerlendirme ............................................................................. 287 

3. METİNLER ........................................................................................................ 298 

4. SÖZLÜK ............................................................................................................. 482 

4.1. Metin Dışı Derlenen Sözler Sözlüğü .......................................................... 589 

5. KAYNAKÇA ...................................................................................................... 591 

ÖZ GEÇMİŞ .......................................................................................................... 603 

 

 

 



XVII 

 

 

 

Çeviri Yazı (Transkripsiyon) İşaretleri 

I- Ünlüler 

[á] : /a/ ile /e/ arası düz, geniş, yarı art orta damak ünlüsü 

[ȧ] : /a/ile /ı/ arası düz, art, yarı geniş ünlü 

[å] : /a/ile /o/ arası art, geniş, yarı düz ünlü  

[ã] : Damaksıl /a/ ünlüsü 

/ė/ : /e/ ile /i/ arası düz, ön, yarı geniş ünlü (kapalı e) 

[ä]  : /a/ ile /e/ arası düz, geniş, /e/’ye yakın ünlü 

[ȩ]  : /e/ ile /ö/ arası geniş, ön, yarı yuvarlak ünlü  

[í]  : /ı/ ile /i/ arası düz, dar, yarı art ünlü  

[ȯ]  : /ı/ ile /u/ arası dar, art, yarı yuvarlak ünlü  

[ȱ]  : /i/ ile /ü/ arası dar, ön, yarı yuvarlak ünlü  

[ó]  : /o/ ile /ö/ arası yuvarlak, geniş, yarı art ünlü  

[ȯ] : /o/ ile /u/ arası yuvarlak, art, yarı geniş ünlü  

[ ]  : /ö/ ile /ü/ arası ön, yuvarlak, yarı geniş ünlü  

[ú]  : /u/ ile /ü/ arası yuvarlak, dar, yarı art ünlü  

 

II- Ünsüzler 

[ḇ] : /b/ ile /v/ arası ötümlü, çift dudak ünsüzü  

[ć] : /c/ ile /z/ arası yarı sızıcı, ötümlü bir diş eti ünsüzü 

[Ç] : /c/ ile /ç/ arası patlayıcı, yarı ötümlü bir diş eti ünsüzü  

[ḉ] : /ç/ ile /ş/ arasında yarı sızıcı bir diş ünsüzü 
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[ḏ] : /d/ ile /z/ arası yarı sızıcı peltek bir ünsüz 

[F]  : /f/ ile /v/ arası sızıcı, yarı ötümlü bir diş-dudak ünsüzü  

[ġ]  : Art ünlülerle hece kuran patlayıcı, ötümlü art damak ünsüzü 

[ǥ] : Yarı art ünlülerle hece kuran patlayıcı, ötümlü orta damak ünsüzü  

[ğ̥] : Düşmek üzere olan /ğ/ ünsüzü 

/ḫ/  : Sızıcı, ötümlü, hırıltılı, art damak ünsüzü 

[h̥] : Düşmek üzere olan /h/ ünsüzü 

[ḳ]  : Art veya yarı art ünlülerle hece kuran, patlayıcı, ötümsüz, art damak ünsüzü 

[ḱ]       : Patlayıcı, ötümsüz orta damak ünsüzü 

[ḳ̬] :  /ḳ/ ile /ḫ/ arasında yarı sızıcı, bir art damak ünsüzü 

[K]  : Ön ve art ünlülerle hece kuran, /k/ ile /g/ arasında patlayıcı, yarı ötümlü ünsüz 

[Ḳ] : /ḳ/ ile /ġ/ arasında yarı sızıcı, yarı ötümlü bir art damak ünsüzü 

[ḷ]  : Art veya yarı art ünlülerle hece kuran akıcı, sızıcı, ötümlü art damak ünsüzü  

[l̥] : Düşmek üzere olan /l/ ünsüzü 

/ŋ/  : Art ve ön ünlülerle hece kuran akıcı, patlayıcı, ötümlü, genizsi /n/ ünsüzü  

[n̥] : Düşmek üzere olan /n/ ünsüzü 

[P]  : /b/ ile /p/ arası patlayıcı, yarı ötümlü bir dudak ünsüzü  

[r̥]  : Düşmek üzere olan /r/ ünsüzü  

[ŕ] : Ölçünlü dildeki /r/’ye göre daha vurgulu söylenen ötümlü, çarpmalı bir ünsüz 

[s̱] : /t/ ile /s/ katışığı yarı sızıcı peltek bir diş ünsüzü 

[S]  : /s/ ile /z/ arası sızıcı, yarı ötümlü bir diş ünsüzü 

[Ş]  : /ş/ ile /j/ arası sızıcı, yarı ötümlü bir diş eti ünsüzü  

[T]  : /d/ ile /t/ arası patlayıcı, yarı ötümlü diş ünsüzü  
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[v̥] : Düşmek üzere olan /v/ ünsüzü 

[w]  : Yarı sızıcı, ötümlü çift dudak /v/ ünsüzü  

[y̥] : Düşmek üzere olan /y/ ünsüzü 

[ ] : Gırtlak kapanma fonemi 

/ᶜ/ : Arapça kelimelerde ᶜayn (ع) ünsüzü 

 

III- Diğer İşaretler 

\  : Alçalan ton 

[ ]  : Alt sesbirim (alofon) işareti 

΄ : Art ünlüler üzerinde yarı incelme işareti 

Ø : Boş küme işareti (Ses düşmesini gösterir.) 

~ : Değişke (varyasyon) işareti (Nöbetleşe kullanımı bildirir.) 

˙ : Geniş ünlüler üzerinde yarı daralma işareti 

< : Ses ya da biçim değişiminde önceki hâli gösterir işaret 

> : Ses ya da biçim değişiminde sonraki hâli gösterir işaret 

/ /  : Sesbirim (fonem) işareti  

˜ : Ünlüler üzerinde damaksıllık işareti 

˘  : Ünlüler üzerinde kısalık işareti  

 ˉ : Ünlüler üzerinde uzunluk işareti 

˚ : Ünlüler üzerinde yarı yuvarlaklaşma işareti 

̥ : Ünsüzler altında o ünsüzün düşmeye yaklaştığını gösteren işaret 

/  : Yükselen ton 
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1. GİRİŞ 

1.1. Araştırmanın Konusu 

Bu çalışmada, Antalya ilinin en büyük ilçelerinden biri olan Manavgat sınırları 

içinde konuşulan ağızlar, ses bilgisi (fonetik) ve biçim bilgisi (morfoloji) açısından 

incelenmiştir. Ancak ağız terimi ve bu terimin karşıladığı sınırlar günümüz 

Türkolojisinde tartışmalıdır. Lehçe, şive, ağız, aksan terimleri birbirilerinin yerine ya 

da ayrı olguları karşılamak için kullanılabilmektedir. Biz bu tartışmalara girmeden 

çalışmamızda ağız (subdialect, local language) terimini tercih ettik. Ölçünlü dil ya da 

aynı ölçünlü dilin birleştirdiği lehçe içinde birbirine benzeyen konuşma biçimlerinin / 

birey dillerinin toplamına ağız denilmektedir (İmer vd., 2011: 19). Başka bir deyişle, 

ağız terimini şöyle tanımlamak mümkündür: Genellikle, bir dil ya da lehçenin altında 

yer alan, resmî dile göre kimi söyleyiş farklılıkları barındıran, ölçünlü dil gibi yazılı 

veya resmî olarak standartlaştırılmış yazım ve dil bilgisi kurallarına sahip olmayan, 

bölgesel dil sistemleridir.  

 

1.2. Araştırmanın Önemi ve Amacı 

Yerel dillerin ölçünlü dil gibi kurallara bağlanmamış olması, teknolojinin 

gelişmesi ve yaygınlaşması, okullaşmanın artarak okur-yazar oranının %100’lere 

yaklaşmasıyla birlikte ölçünlü dilin egemen bir duruma geçmesi, özellikle belli yaşın 

altındakilerde ağız özelliklerinin azalması ve yok olmaya yüz tutması, bu ağızların dil 

tarihi içinde varlıklarının belgelenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple ağız 

araştırmalarının dil çalışmalarında özel bir yeri vardır. Ağız araştırmaları bir dilin 

betimlenmesine katkıda bulunduğu gibi, dil atlasının oluşturulmasına sağladığı 

katkılar ile de o dili konuşan toplumun dil özelliklerinin dağılımını yansıtır. Bir dilin 

ağız atlasının çıkarılması titiz ve uzun süreli çalışma gerektiren bir ekip işidir. Ancak 

ne kadar zahmetli olursa olsun böyle bir uğraşın, bir dilin belli bir zaman dilimi içinde 

olabildiğince kapsamlı bir biçimde betimlenmesi için elzem olduğu açıktır (Özsoy ve 

Taylan, 2000: I). Antalya ağzının ve alt ağız gruplarının araştırılması Türkiye 

Türkçesinin ağız atlasının oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. Günümüzde bu 
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konunun tekrar gündeme gelerek bir projeye dönüştüğü bilinmektedir. Bu amaçla 

Türkiye Türkçesi ağız atlasına hazırlık için bir kılavuz kitap da yayımlanmıştır 

(Karahan, 2018). Ayrıca unutulmaya yüz tutmuş bir ağzın özelliklerinin ortaya 

konulması, Türkiye Türkçesinin zenginliğini göstermesi bakımından önemlidir. 

Taşıdığı kültür ve dil özelliklerine karşın yöre ağzı, yüksek lisans ya da doktora 

düzeyinde incelenmemiştir. Biz de bu çalışmada yörenin ses bilgisi, biçim bilgisi ve 

sözvarlığı bakımından incelenerek ölçünlü dille olan benzer ve farklı yönlerinin ortaya 

konulmasını amaçladık. Bunun için derlenen konuşmaların transkripsiyonlu (çeviri 

yazılı) metin hâlinde de verildiği çalışmanın sonunda yöreye özgü sözcüklerden oluşan 

bir sözlük bulunmaktadır.  

İşbu amaçlarla araştırmamızda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Manavgat ve yöresi ağızlarının fonetik özellikleri nasıldır? 

2. Manavgat ve yöresi ağızlarının morfolojik özellikleri nasıldır? 

3. Manavgat ve yöresi ağızlarının Türkiye Türkçesi ağızlarının içindeki yeri 

nedir? 

4. Manavgat ve yöresi ağızlarının alt ağız grupları bulunmakta mıdır? 

 

1.3. Sınırlılıklar 

Çalışma alanı, Antalya’nın Manavgat ilçesi ve ona bağlı kırsal mahalleler 

(köyler) ile sınırlandırılmıştır. Manavgat’ın hem merkez mahallelerinden hem de 

köylerinden derlemeler yapılmıştır. Elbette idarî sınırlar aynı zamanda dillerin ya da 

ağızların sınırlarını temsil edemez ancak bu sınırlandırma girişimleri, bilimsel 

çalışmaları kolaylaştırmak adına sıklıkla tercih edilmektedir. 

Erdem ve Bölük’ün çalışmasında Manavgat ilçesindeki 17 köy ve mahalle 

(belde)den yapılan derlemeler sonucu elde edilen metinler bulunmaktadır: “Ahmetler, 

Belenobası, Beşkonak, Boztepe, Cevizler, Çakış, Çaltepe, Denizyaka, Düzağaç, 

Gündoğdu, Haliatağalar, Kızıldağ, Kızılot, Oymapınar, Salur, Sarılar, Yeşilbağ.” 

(2012: 678-730). Anılan çalışmadaki yerleşim yerleri derleme dışında tutulsa da Çakış, 
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Oymapınar ve Salur’da, diyalektolojik önemlerine binaen, tekrar derleme yapılmıştır. 

Çalışmamızda Beydiğin, Çakış (Taşağıl), Çolaklı, Demirciler, Gebece, Hocalı, 

Kalemler, Kavaklı, Kırkkavak (Taşağıl), Kemer, Oymapınar, Salur, Sarılar, Ulukapı, 

Uzunkale, Yavrudoğan, Yeniköy ve Yukarı Işıklar köylerinden derlenen metinlere yer 

verilmiştir. Böylelikle bölgenin en azından yarısından derlenmiş metinler elimizin 

altındadır. Ancak çalışmamızda derlemeler yapılırken yerleşim yerleri temele alınsa 

da Yörük toplulukları göz ardı edilmemiştir.         

 

  

Tablo 1: Derleme Yapılan Kişilerin Cinsiyet Yüzdeleri ve Yaş Grafiği 

Tabloda da görüldüğü üzere derleme yapılan kişiler, %56’sı (15 kişi) erkek, 

%44’ü (12 kişi) kadın olmak üzere toplam 27 kişidir. Derleme yapılan kişilerden en 

yaşlısı 92 yaşında olup en genci 45 yaşındadır. Ortalama yaş ise 75.7’dir. 

 

Yerleşim Yeri Ad- Soyad Yaş Cinsiyet Okur-

yazarlık 

Yörük/ 

Manav 

Beydiğin Mustafa SERT 70 E Var Y 

Çolaklı Osman UÇAK 92 E Var (Az) EY 

Çolaklı Ali İhsan UÇAK 91 E Yok EY 

Demirciler M.Ali KOÇ 78 E Var (Az) Y 

Gebece Emine ÖZ 74 K Yok M 

Gebece Fatma DEMİR 77 K Yok M 

Hocalı Hasan DURŞAN 87 E Var Y 

Kalemler Hüseyin KEÇER 73 E Var Y 

Kavaklı Hüseyin ŞAHİN 69 E Var (Az) EY 
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Kemer Nefise SELVİ 64 K Yok EY 

Kemer Sultan SELVİ 86 K Yok EY 

Kemer Yeter BOZER 80 K Var (Az) EY 

Oymapınar Hasan KÜÇÜK 76 E Var (Az) Y 

Oymapınar Mustafa OKUDAN 87 E Var (Az) M 

Salur Mustafa KAVUKLU 72 E Var M 

Sarılar Gülsüm USLU 77 K Yok Y 

Sarılar Mustafa USLU 82 E Var (Az) Y 

Sülek Ramazan ÜNAL 83 E Var Y 

Taşağıl Durdu GÜVEN 65 K Yok M 

Taşağıl Fatma EVLİCE 60 K Yok Y 

Uzunkale Ümmühani GÜL 75 K Yok EY 

Yavrudoğan Murat GÖRGEÇ 80 E Yok M 

YD-Karakoyunlu Fatma EREN 45 K Yok Y 

Yeniköy Menekşe ŞENOL 70 K Yok Y 

Yeniköy Ali ŞAHBAZ 86 E Yok M 

Yukarı Işıklar Mehmet AVCI 75 E Yok Y 

Yukarı Işıklar Havva AVCI 70 K Yok Y 

 

Bu alanlarda yapılan derleme sonucu elde edilen malzemenin ölçünlü Türkiye 

Türkçesi ile benzeşen ve ayrışan özelliklerinin ses bilgisi ve biçim bilgisi açısından 

incelenecek olması çalışmasının diğer bir sınırlılığıdır. Sözlük kısmı ise ölçünlü dilden 

fonetik ve semantik olarak ayrılan sözcüklerin yanı sıra yöreye özgü sözcüklerle 

sınırlandırılmıştır. 

 

1.4.  Yöntem 

Ağız araştırmaları, metin üzerinde yapılan dil çalışmalarıyla 

karşılaştırıldığında farklı bir saha olması sebebiyle farklı yöntemlerin kullanılmasını 

zorunlu kılmaktadır. 
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1.4.1. Araştırma Alanının / Gruplarının Belirlenmesi 

Bilimsel çalışmalar, genellikle verilerin toplanması ve incelenmesi olmak 

üzere iki aşamadan oluşur. Bu bağlamda diğer ağız araştırmalarında olduğu gibi tez 

çalışmamızda da öncelikle konu ile ilgili veriler derlenmiş yani MYA’nın temel dil 

özelliklerini tespit edebileceğimiz yerleşim birimlerinden ses kayıtları alınmış, 

ardından derlenen bu malzemeler yazıya geçirilerek incelemeye esas metin elde 

edilmiştir. 

Manavgat’ın yüzölçümü bakımından Antalya’nın en büyük ilçesi olması ve 

kalabalık bir nüfusa sahip olması gibi engelleyici sebepler nedeniyle  Manavgat içinde 

de bir sınırlandırmaya gidilmiştir. Dengeli bir dağılım olması için ova ve dağ 

köylerinden olduğu gibi merkez ve kırsal mahallelerden de derleme yapılmıştır. Bunun 

sonucunda ağız araştırmasına kaynak olabilecek on dokuz köy ve değişik Yörük 

topluluklarından metinler derlenmiştir. 

1.4.2. Kaynak Kişilerin Belirlenmesi 

Yöre ağzının özelliklerini en iyi yansıtan kişilerden kayıt alınmaya çalışılmış, 

bu kişilerin özellikle belli bir yaşın üstünde olmasına, diğer dil ve ağızlarla temasının 

en az düzeyde olmasına dikkat edilmiştir. Okuryazarlık oranının düşük olması ya da 

ağız özelliklerini korumaları, kaynak kişilerin belirlenmesinde dikkat edilen 

kriterlerdendir. Yörede yapılan ön incelemeler sonucu daha belirgin ağız özelliklerine 

sahip köylerden ve gruplardan daha fazla metin örneği alınmıştır. Bunlar arasında Boz 

Ahmetli ve Saraçlı Yörükleri ön plana çıkmaktadır. Bilhassa konargöçerler yerleşik 

bir mekândan bağımsız olarak değerlendirilmelidir. Örneğin; bir konargöçer ya da yarı 

yerleşik bir Yörük kökenli kişi, ilçe merkezinde de yaşayabilmekte ve ağız 

özelliklerini koruyabilmektedir. Bu özelliği taşıyan kaynaklardan alınan kayıtlar da 

incelemeye tabi tutulmuştur. 
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1.4.3. Derleme (Veri Toplama) 

Veri toplama, ağız çalışmalarının en önemli bölümlerindendir. İncelemeye esas 

metinler derlemeler sonucu elde edildiği için bu aşamada dikkatli olunması büyük bir 

önem taşımaktadır. 

Yapılan derlemelerde, gelişen teknolojiyle birlikte seslerin gerçek nitelikleriyle 

duyulabildiği, pürüzsüz ve stereofonik kayıt yapabilen cep bilgisayarları kullanmak 

büyük yarar sağlamıştır. Boyut olarak küçük olması, -ses kayıtları düşünüldüğünde- 

yüzlerce hatta binlerce saat kayıt yapabilme imkânı vermesi, kayıtların anında 

elektronik ortamda yedeklenebilmesi ve bu sayede kayıpların önüne geçilmesi gibi 

olumlu yönlerinin bulunması nedeniyle cep bilgisayarları tercih edilmiştir.  

Derleme yapılacak yerleşim yerleri ya da Yörük grupları, ön araştırmalar 

sonucunda belirlenmiş ve ağız özelliklerini daha iyi yansıtacağı anlaşılan yerlerde 

derlemeler yapılmıştır. Derlemeler olabildiğince sohbet havasında yapılmış fakat 

ölçünlü dille MYA’nın dilbilimsel olarak ortak ve farklı özelliklerinin ortaya 

konulabilmesi için boşlukları doldurmak üzere gerekli yerlerde yönlendirme 

yapılmıştır. Akışına göre gerçekleşen sohbetlerin sonunda kaynak kişilere kimi yöresel 

sözcükler hakkında sorulan sorular sayesinde söz varlığının daha geniş bir biçimde 

tespit edilmesi amaçlanmıştır. Derlenen metinlerin arasında sadece ağız özelliklerine 

değil aynı zamanda toplumsal tarihe de ışık tutacak nitelikte olan metinler 

bulunmaktadır. Örneğin Hüseyin Şahin’den derlenen 9 numaralı metin sayesinde 1955 

yılında Akseki yerlileriyle Bozahmetli Yörükleri arasında yaşanan çatışmadan, 

anlatıcının deyimiyle Bodanya Savaşı’ndan, haberdar olmaktayız. Bununla birlikte 

gelenek-göreneklerden efsane, halk türküsü gibi halk edebiyatı ürünlerine kadar çok 

geniş bir yelpazede Manavgat halkının sosyal dokusunu ortaya koyan verileri derlenen 

metinlerin yardımıyla öğrenmek de mümkün olmaktadır. 

Derlemelere genelde yörede tanınan kişiler aracılığıyla gitmek derleme 

yapmayı oldukça kolaylaştırmıştır. Ancak Oymapınar gibi bazı yerleşim yerlerinde 

yöre halkının oldukça çekingen olması sebebiyle kayıt almak oldukça zor olmuştur. 

Benzer biçimde, Bucakşeyhler köyünde kaynak olabilecek kişinin sadece gündelik 

işlerine yardımcı olunmuş, buna karşın kayıt alınamadan dönülmüştür. Manavgat 
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ağzının ana ağzımız olması ve derlemelerde kullanmamız da derleme yapmayı 

kolaylaştıran başka bir etken olmuştur. Yörük topluluklarının genelde mayıs ve ekim 

ayları arasında yayla ve güzlede olmaları sebebiyle bu topluluklardan alınan kayıtlar 

genelde kış aylarına aittir. Manavlardan ise yerleşik olmalarından dolayı dört mevsim 

kayıt alma imkânı olmuştur. 

 

1.4.3.1. Derlemelerin Yazıya Aktarılması 

Ölçünlü alfabelerin konuşma dilindeki seslerin tamamını göstermediği ya da 

göstermek gibi bir zorunluluğunun olmadığı bilinen bir gerçektir. Fonetik açıdan bir 

dil incelemesi ise tüm konuşma seslerinin kendi değeriyle gösterilmesini gerektirir. 

Ölçünlü alfabede yer almayan sesleri göstermek için konuşmaların yazıya 

geçirilmesinde çeviri yazı (transkripsiyon) işaretleri kullanılmıştır. Bütün söyleniş 

özelliklerinin yazıda gösterilebilmesi ve bu gösterilen seslerin tüm araştırmacılar için 

aynı sesi ifade etmesi için çeviri yazıda da bir birlik şarttır. Bu sebeple çeviri yazıda 

1997 yılında gerçekleştirilen Ağız Araştırmaları Bilgi Şöleni’nde önerilen Türk Dil 

Kurumu Ağız Araştırmaları Transkripsiyon Sistemi’ne (Ercilasun, 1999: 46-48) ŋ, y̥, 

w gibi birkaç işaret dışında büyük oranda uyulmuştur. Ses kayıtlarının bilgisayarda 

dinlenilmesinde Cool Edit Pro v.2.1 programı, ses çözümlemelerinin yazılmasında 

Times New Roman ve Konya fontları kullanılmıştır. Metin içerisinde, özel adlar eğik 

(italik) olarak yazılmış, F, K, P, S gibi bazı büyük harflerin çeviri yazı işareti olarak 

kullanılmasından dolayı cümle başlarında ve özel adlarda büyük harf kullanılmamıştır. 

Ancak inceleme bölümünde verilen örnekleri daha belirgin hâle getirmek amacıyla 

tüm örnekler eğik olarak yazılmış ve tırnak işareti içinde yazı dilindeki karşılığı 

verilmiştir.  Kayıt esnasında kaynak kişi dışındakilerin konuşmaları ağız özelliğini 

yansıtıyorsa ve akışa uygun bir biçimdeyse dipnot verilerek metne eklenmiştir. 

Transkripsiyon işaretlerinin çokluğu nedeniyle noktalama işareti olarak yalnızca 

nokta, virgül ve soru işareti kullanılmakla yetinilmiştir. İncelemeyi kolaylaştırmak 

adına cümlenin tamamlanmasına bakılmaksızın üst simge olarak parantez işareti 

içinde satır numaraları verilmiştir. 
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1.4.4. İnceleme Bölümü 

Çalışmamızın inceleme bölümü, ses bilgisi ve biçim bilgisi olmak üzere iki ana 

başlıktan oluşmaktadır. Çalışmamızda ölçünlü dille karşılaştırmalar yapılsa da yöre 

ağzının ölçünlü dilden doğmadığı gerçeğinden hareket edilmiştir. Bununla birlikte 

eşsüremli inceleme yapmak, her zaman için doğru sonuçlar vermeyecektir. Esas olarak 

yöre ağzı kendi içinde değerlendirilse de bazı yapıları açıklarken artsüremli olarak ele 

almak gerekir. Örneklersek; kölge “gölge” sözcüğü, yazı dilinin aksine yöre ağzında 

ET’de olduğu gibi ötümsüz biçimiyle kullanılmaktadır. ÖTT esas alındığı zaman bir 

ötümsüzleşmeden bahsetmek gerekir. Halbuki burada sözcüğün tarihî dönemlerindeki 

yapısı korunmaktadır. Bundan dolayı çalışmamızda çok zamanlı ve karşılaştırmalı bir 

yöntem benimsenmiştir. Ancak gerekmedikçe artsüremli incelemeye 

başvurulmamıştır. Yöredeki fonetik varyantlaşmalar karakteristik ve karakteristik 

olmayan biçiminde ele alınmıştır. Bunun yanında değişmeler söz başında, ortasında ve 

sonunda olmak üzere söz içindeki yerlerine göre de incelenmiştir. 

Ses bilgisi bölümünün aksine biçim bilgisi bölümünde ÖTT’den farklı olan ve 

yöre ağzında korunan eskicil yapılar gösterilmiştir. Bütünlüğü bozmamak adına ad ve 

fiil çekimi tamamıyla ele alınmıştır. Her iki bölümde de diyalektolojik ilişkileri 

göstermek adına karşılaştırmalar da yer almıştır. 

1.4.5. Sözlük Bölümü 

Çalışmamızda sadece MYA’nın fonetik ve morfolojik özelliklerinin değil söz 

varlığının da olabildiğince tespitine uğraşılmıştır. Bu sayede ġunḷacı, hamilleci, 

çocuḳḷu, üzeri yüklü, do͜umḷu 22/357 örneğinde olduğu gibi hamile sözcüğünün yerine 

en azından dört-beş farklı sözcüğün kullanıldığı görülmektedir. Yine yönlendirilmiş 

sohbet tekniğiyle devecilikle ilgili yirmiden fazla sözcük tespit edilebilmiştir. 

Günümüz Türkistan coğrafyasında canlı olarak kullanılan ve “deve sütü” için söylenen 

şubat sözü yine bu teknikle tespit edilmiştir. Bu sözcüğün Yörükler arasında dahi 

unutulmaya başlandığı görülmektedir.  

Çalışmamızda yazıya geçirilmiş ses kayıtları, sözlüğün hazırlanmasında temel 

malzemeyi vermekle birlikte MYA’da sıkça kullanılmasına rağmen metinlerde tespit 
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edilememiş kimi sözcükler de saha araştırması sırasında derlenmişse Metin Dışı 

Derlenen Sözler Sözlüğü başlığıyla sözlüğün sonuna eklenmiş ve incelemeye dâhil 

edilmiştir. Sözlükte anlamları verilen sözcükler seçilirken ölçünlü dilde bulunmayan 

ya da ses ve anlam bakımından ayrılan sözcükler olmasına dikkat edilmiştir. Eş sesli 

sözcükler Roma rakamlarıyla birbirinden ayrılarak madde başı yapılmıştır. Temel 

anlamı dışında yan anlamları bulunan sözcükler de Arap rakamlarıyla birbirinden 

ayrılarak madde başı yapılmıştır. Metinlerde birçok değişkesi olan sözcüklere, ana 

madde başına gönderme yapılarak sözlükte yer verilmiştir. En yaygın kullanılan 

değişke, ana madde başı yapılmıştır. Ölçünlü alfabede bulunmayan seslerle başlayan 

madde başları kendisine en yakın olarak sesletilen ölçünlü harfin altında sıralanmıştır. 

Kalıplaşmış söz birleşmeleri de sözlüğe dâhil edilmiştir. Metin dışı derlenen kırk üç 

sözle birlikte sözlük bölümünde dört bine yakın sözcük yer almaktadır. 

Anlam verirken metne bağlı kalınarak TDK’nin Türkçe Sözlük ve Türkiye’de 

Halk Ağzından Derleme Sözlüğü eserleri esas alınmıştır. Sözlükte tespit edilebildiği 

kadarıyla madde başlarının köken (kaynak dil) bilgisine de yer verilmiştir. Elbette ki 

çalışmamızdaki sözlükte yörenin bütün söz varlığı yer almamaktadır. Yörenin söz 

varlığına ilişkin bağımsız çalışmalar da basılmıştır. Her ne kadar ağız sözlükçülüğü 

uzmanlık gerektirse de yerel aydınlar tarafından yazılmış sözlükler yörenin söz 

varlığının yitip gitmesini önlediği için, eksikliklerine karşın, çok değerli çalışmalardır. 

Bu biçimde Manavgat ağzının iki sözlüğü müstakil olarak basılmıştır. Bu sözlükler: 

İNCİ, A. R. (2008). Manavgatlı Sözlüğü “Deyeseklerimiz-Göreseklerimiz”. 

Antalya: Koçlar Gazetecilik ve Matbaacılık. 

BOZTEPE, O. (2012). Türkçe Manavgatca. Antalya: Aydın Ofset Matbaa. 

 

1.5. Manavgat’ın Fizikî ve Beşerî Coğrafyası 

Coğrafî etmenlerin dilin ve bununla bağlantılı olarak ağızların oluşumunu ve 

gelişimini derinden etkilediği bilinen bir gerçektir.  Yer şekillerinin engebeli ve dağlık 

olması ağız ayrılıklarını arttırdığı gibi ulaşımın ve dolayısıyla etkileşimin kolay olduğu 

yerlerde ağız ayrılıkları daha azdır. İklim, dil üzerindeki fizyolojik etkilerinin yanı sıra 
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toplumsal ilişkileri de değiştirir ve dönüştürür. Ayrıca, iklime bağlı iş alanlarının 

varlığı, ağızda belirli konulardaki deyimlerin artması üzerinde etkendir (Gemalmaz, 

1999: 8-9). Örneklemek gerekirse MYA’da portakal, incir gibi meyvelerle bağlantılı 

söz ve deyim sayısı daha çokken yörede yetişmemesi sebebiyle, örneğin, fındıkla ilgili, 

ölçünlü dil aracılığıyla girenler dışında, söz varlığına rastlamak mümkün değildir. 

Bölgenin iklim özellikleri, ağız yapısının şekillenmesinde doğrudan etkide 

bulunmuştur. Yaz aylarının sıcak ve kurak geçmesi hayvancılıkla uğraşan Yörüklerin 

konargöçer yaşam biçimini sürdürmelerini zorunlu kılmıştır. Bu ise ağızlar arası 

etkileşimin artmasına neden olsa da bölgenin Akdeniz ve Toros dağları tarafından 

çevrili olması bu etkileşimin büyük çaplı olmasını engellemiştir. 

Antalya’nın on dokuz ilçesinden biri olan Manavgat, 2283 km²’lik 

yüzölçümüyle Antalya’nın en geniş ilçesidir (MATSO, 2019: 28). Anılan ilçe, 

Akdeniz Bölgesi’nin Antalya Bölümü’nde yer almakta ve büyük ölçüde bu bölgenin 

özelliklerini taşımaktadır. Antalya il merkezine 75 km uzaklıkta bulunan Manavgat, 

ilçesinin batısında Serik, doğusunda ise Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya ilçeleri 

bulunmaktadır. Manavgat’ın kuzeydeki komşuları Isparta’nın Sütçüler ilçesiyle 

Konya’nın Derebucak ilçesidir. Güneyinde Akdeniz bulunmaktadır. Bu komşuluğun 

en belirli etkisi iklim ve dolayısıyla bitki örtüsü üzerinde görülmektedir. Özellikle kıyı 

bölgeleri yerleşime ve tarıma elverişli alanlar sunmaktadır. İ. Hakkı Konyalı’nın 

ifadesiyle “Manavgat, bin bir başlı Toros devinin Melas’ı ve Akdeniz’i öpmeğe 

eğildiği zümrüt bir ovada kurulmuştur.” (Konyalı ve Yıldız, 2010: 32). İlçeyi 

kuzeyden çevreleyen Toros dağları kıyıya paralel uzanmaktadır. Bu durum karasal 

iklim soğuklarının bölgeye ulaşmasını engeller. 

Toros dağlarından doğup Akdeniz’e dökülen Manavgat ırmağı, ilçeyi doğu ve 

batı olmak üzere ikiye böler. Antik dönemde Mélas olarak  adlandırılan ırmağın şehrin 

kuruluş ve gelişiminde önemli bir rolü bulunmaktadır. Akarsuyun uzunluğu 82 km 

olup Dumanlı ana kaynağından beslenmektedir (Dinç, 2020: 16). Irmak üzerindeki 

Manavgat şelaleleri dünyaca ünlüdür. Alara ve Karpuz ırmağı, ilçedeki diğer büyük 

akarsulardır. Manavgat sınırları içindeki tek doğal göl, eskiden lagün olan, Titreyen 

Göl’dür. Sorgun mahallesinde yer alan gölün günümüzde denizle bağlantısı yoktur 

(MATAB, 2004: 2). Manavgat ırmağı üzerinde Oymapınar ve Manavgat adlarında iki 
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adet hidroelektrik santrali ve bunların yapay gölü bulunmaktadır. Naras Barajı da 

yapım aşamasındadır. 

Akdeniz ikliminin görüldüğü Manavgat’ta yıllık sıcaklık ortalaması 18,7 

°C’dir. En yüksek sıcaklık ortalaması, Ağustos ayında görülürken en düşük ortalama 

Ocak ayında yaşanır. Kış aylarında yağış değerleri oldukça yüksekken yaz aylarında 

yok denecek kadar azalır (Dinç, 2020: 356-357). Bitki örtüsü genel olarak makidir. 

Bölge su kaynaklarının bolluğunun da etkisiyle yıl boyu yeşil bir görünüme sahiptir. 

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’na göre Manavgat’ın 2019 

yılı nüfusu, toplam 241.011 kişi olmuştur. Erkek nüfusu 123.778 kişi, kadın nüfusu ise 

117.233 kişidir. Böylelikle Kepez, Muratpaşa ve Alanya ilçelerinin ardından 

Antalya’nın en çok nüfusa sahip dördüncü ilçesi Manavgat’tır (Türkiye İstatistik 

Kurumu, 2020). Osmanlı’da 1831 yılında yapılan ilk nüfus sayımındaki Manavgat’ın 

nüfusu 3210 kişidir. Cumhuriyet’in ilk nüfus sayımı olan 1927 yılındaki sayımda, 

köyler hariç olmak üzere, şehir merkezinde 352 erkek, 303 kadın olmak üzere toplam 

655 kişi yaşamaktadır (Dinç, 2020: 229-235). 

İlçede en yaygın ekonomik faaliyet kolu turizmdir. Kültür ve Turizm 

Bakanlığının 2018 verilerine göre Manavgat’a gelen turist sayısı, Türkiye’ye gelen 

turist sayısının %6’sına, geceleme sayısı olarak da %12’sine denk gelmektedir. 

Ülkemize gelerek geceleyen yabancı turist sayısının oranı Manavgat’ta, İstanbul’dan 

daha yüksektir. Manavgat, Antalya’daki turist konaklamasının yaklaşık %25’ini 

karşılamaktadır (MATSO, 2019: 62-63). 

 

1.5.1. Manavgat’ın Tarihî Coğrafyası 

Coğrafî unsurlar, ağızların biçimlenmesinde önemli bir etkiye sahip olduğu 

için tarihî coğrafyadan bahsetmek de yerinde olacaktır. Örneğin; günümüz Ulualan 

mevkisinde beş yüz yıl kadar önce büyük bir göl bulunmaktaydı. Eğer bu göl 

günümüze kadar gelseydi ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi sonucunda balıkçılık ve 

tekne yapımına ilişkin söz varlığı daha geniş olacak, belki de bu göl hakkında halk 

türküleri ve efsaneler de üretilecekti. Manavgat’ın tarihî coğrafyasına ilişkin önemli 
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bilgilerden bir kısmını Pîrî Reis’in ünlü eseri Kitāb-ı Baḥriye’de görürüz. Bu eserde 

bölgenin adı Manavḳat [َْْمنَاْوقَات] olarak geçer. Eserde verilen bilgileri günümüz 

Türkçesiyle özetlersek: “Manavgat şehri, denizin kenarında üç mil içeridedir. O şehrin 

önünde harap bir kale bulunmaktadır. O kalenin doğusundan denize ulaşan bir su akar. 

Hem orada Yalı Gölü [يَاِلىُْكوِلى] denilen büyük bir göl vardır. Anılan göl, denize yakın 

bir yerde ırmağa karışır. O gölün şu tarafında Karpuz Suyu derler bir ırmak da bulunur. 

O ırmağın şu tarafında Alanya’nın berisinde olan Karaburun bulunur. O Karaburun ile 

Karpuz ırmağının ortasında Çakal Adası [َجقَاْلْاَدَاِسى] denilen bir küçük adacık vardır. 

Manavgat ırmağının batı-kuzeybatısında otuz mil uzaklıkta Eski Andaliyya bulunur 

ve harap bir kaledir. Burası ile Andaliyya arasında iki büyük ırmak vardır. Birine 

Köprü Suyu, diğerine Aksu derler. Aksu ile Andaliyya arasında Atatladı [ ْآتْْ الَِديآْت ] 

denilen büyük uçurumlar vardır. Bunlar aynı zamanda akarsudur.” (Pîrî Reis, 1521: 

320b). Haritada görülen Manavgat gölünün betimlendiği yerde bugün göl 

bulunmamaktadır. Eserde anlatılan yerin günümüzdeki Ulualan mevkisi olduğu 

düşünülmektedir (Konyalı ve Yıldız, 2010: 175). Ulualan Ovası olarak da bilinen 

yerde, oldukça gelişmiş bir drenaj ağının olması sebebiyle bu alanda eskiden bir göl 

olduğunu doğrulamaktadır (Dinç, 2020: 260-261). 
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Harita 1: Kitāb-ı Baḥriye’deki Manavgat Haritası (Pîrî Reis, 1521: 321a). 

1.6. Manavgat’ın Tarihçesi 

1.6.1. Manavgat Adının Kökeni 

Manavgat adının kökeni hakkında farklı görüşler bulunmakla birlikte ne 

anlama geldiği ve nerden geldiği net değildir. Ancak ilçenin yerleşik halkı olan 

Manavlarla bağıntılı olması şüphelidir. Halk etimolojisine göre; Yörükler 

hayvancılıkla uğraştığı için sebze meyve alışverişlerini Manavlardan yapmaktadır. 

Tarımla uğraşan yerli Manavların sebze meyve satması da akla uygundur. 

Anlatılanlara göre alışveriş yapan Yörükler, “Manav hundan ġat, bundan ġat, manav 

ġat!” derken, Manavgat adı ortaya çıkmıştır.  
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Yörenin adının antik çağlarda bu bölgede yaşamış halklardan biri olan 

Luwilerin dilinde Manauwa yani “tanrıça tapınağı” olması (Karaca, 2009: 8), 

Manavgat adının Luwicedeki biçiminin ses dönüşümleriyle Manavgat olabileceği 

muhtemeldir. Bununla birlikte eşsüremli olarak Yozgat adında da karşılaşılan ġat 

ekinin/adının varlığı da bir soru işareti doğurmaktadır. “Ormanlık, kayalık ya da dağ 

başındaki düzlük, taraça” gibi anlamlarda, metinlerimizde de işde şurda ġatda 

yāyıḷıP‿oturu (9/249), örneğinde olduğu gibi TTA’da ġat sözcüğü de 

kullanılmaktadır. Eski Türkçeden beri kullanılan ḳat sözünün ağızlardaki 

biçimlerinden birisi olan “ġat”ın Manav sözünün sonuna eklenmesi ise ovada yerleşik 

Manavgat için çok da muhtemel değildir.  

Antalya Müzesinin eski direktörü Erten, eski piskoposluk kayıtlarına göre 

kadim Manava piskoposluk şehrinin Manavgat’ta bulunmasından dolayı bu yöreye 

anılan adın verildiğini belirtir. Ancak Tokat, Yozgat, Manavgat adlarında görülen gad 

(ekleşmiş) sözcüğünün Türkçe “ağat” ana kökünden türeyerek gad, gat, kat, kada, 

kuday, huda, gatt gibi biçimlerde Avrupa dillerine geçmiş bir Tanrı adı olduğunu iddia 

eder. Erten’e göre kat “yükseklik, ışık” anlamını ifade eder (Erten, 1937: 26). 

Türk Dil Kurumunun ilk başkanı da olan Samih Rif’at, Hâkimiyet-i Milliye 

gazetesinde Yozgat adının kökenini de ele aldığı makalesinde gat ile biten ikinci bir 

yer adı olarak Manavgat’ı gösterir ve gat adının “şehir, yurt, kale ya da set” anlamına 

geldiğini belirtir. Manav adını da açıklayan Rif’at, şu bilgileri verir: “Manab asil, 

hanedan ve asalet manasındadır. Hatta Kırgız efsanelerinde bir Erdem Bey’in adı 

Manab’dır. İstanbul’da meyve satan Anadolu Türklerine manav denilmesi hiç 

şüphesiz bu tabirin onlar efendi, ağa tarzında bir unvan-ı taltif gibi kabul edilmesinden 

neş’et etmiştir.” Bu yazıda Manavgat adının anlamının “Hanedan Yurdu, Asil Yurt” 

olduğu belirtilir (Samih Rif’at, 1923: 3). 

Osmanlı döneminde Aydın Sancağı’nda ve ona bağlı İzmir kazasında 

Manavgadyan adında bir cemaat bulunmakta bunun yanı sıra İçel’in Anamur kazasına 

bağlı Manavlar Yörükleri (Perakende cemaati) de kaydedilmektedir (Halaçoğlu-IV, 

2009: 1622). Manavgat adının bu cemaat(ler)e istinaden verilmiş olma ihtimali de 
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bulunmaktadır. Günümüz Taşeli bölgesinde Mut ilçesi sınırlarında Manavgat dağı da 

bulunmaktadır (Konyalı ve Yıldız, 2010: 9). 

1915 yılında Teke Sancağı Genel Meclisi, Manavgat sözcüğünün kökeninin 

bilinmediği ve bir anlam taşımadığı gerekçesiyle değiştirilmesini ister ve Manavgat’ın 

nüfusunun tamamen Türklerden oluşması nedeniyle buraya Türkili, yine benzer 

sebeplerle Finike’ye de Turanili adının verilmesini önerir (Sarıçelik, 2020: 104). 

Ancak bu girişimin herhangi karşılık bulmadığı görülmektedir. 

Sonuç olarak; Manavgat adının Luwi dilindeki Manauwa sözcüğünden 

geldiğini söylemek ya da Manavgadlılar adındaki Yörük topluluğundan geldiğini 

söylemek makul görünmektedir. 

Köklü bir geçmişe sahip olan Manavgat’ın tarihçesini Türk egemenliğinin 

öncesi ve sonrası esasında iki başlık altında vermek yerinde olacaktır. 

1.6.2. Türk Egemenliğine Kadarki Manavgat 

Manavgat, antik çağlarda Pamfilya adı verilen bölgede kurulmuştur. Bundan 

dolayı, Pamfilya bölgesinin tarihi aynı zamanda Manavgat’ın da tarihidir. Konyalı’ya 

göre Pamfilya, bir çeşit ırklar alaşımı olması sebebiyle, Küçük Asya’nın Babil 

Kulesi’ne benzetilebilir (Konyalı ve Yıldız, 2010: 33). Manavgat ırmağı, antik adıyla 

Mélas, Pamfilya’nın doğu tarafından doğal sınırını oluşturuyordu. Pamfilya’nın en 

önemli limanı, Eski Antalya olarak da bilinen, Side idi. Mélas ırmağının doğusuna 

geçildiğindeyse çorak ve ormansız Kilikya bölgesi başlardı (Texier, 2002: 474-475). 

Pamfilya coğrafyasının en önemli ırmakları Katarraktes (Düdensu), Kestros (Aksu), 

Eurymedon (Köprüçay) ve Mélas (Manavgat)’tır. Bu nehirler Pamfilya’yı üç ayrı 

bölgeye ayırmaktadır (Karaca, 2009: 11). Toprağının verimli olması ve su açısından 

zengin olması bu bölgenin sürekli farklı topluluklar tarafından işgal edilmesine neden 

olmuştur. 

Antik dönemlerde Pamfilya’nın doğu sınırını oluşturan Manavgat bölgesi 

hakkında en eski yazılı kaynaklar Hitit tabletleridir. Çivi yazılı tabletlere göre 

Akhiyavalar’ın bu bölgede yaşadıkları ve Luvice adlı bir dilin konuşulduğu 

belirtilmektedir (MATSO, 2019: 28). Heredot, MÖ 1820 yılında yapılan Truva 
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Savaşı’ndan dönen orduların bir kısmının Pamfilya bölgesine yerleştiğini anlatır 

(Konyalı ve Yıldız, 2010: 33).  Öncesinde Trakya’dan gelen Solymler, Termiller, 

Lasonyalılar ve Milyenler, burada önceden kabile ve şehirlerden oluşan bir 

konfederasyon meydana getirmişlerdi (Texier, 2002: 437). Hititler de yöreye gelmiş 

ve MÖ XIV. yüzyılın ilk yarısında Pamfilya kralı, Hitit imparatoru II. Murşili’ye tabi 

olmuştur (Konyalı ve Yıldız, 2010: 35). Yunanların bölgedeki kolonileştirme 

hareketleri sonrasında Pamfilya, Lidya kralı Crézus’a bağlandı ve bu dönemde bölge 

en parlak zamanını yaşamıştır. MÖ 546’da Pers kralı Cyrus’un (II. Keyhüsrev) 

Anadolu içlerine doğru gerçekleştirdiği istila hareketi sonucu Crézus teslim oldu. 

Böylelikle Pamfilya bölgesi, Pers idaresine geçmiş oldu ve bölgeye satraplar (valiler) 

gönderildi (Esen, 2005: 10-11). Ermenistan satrabı Kodamanos, III. Dara adıyla Pers 

tahtını ele geçirdiği sıralarda Makedonya kralı Büyük İskender, MÖ 334’te 

Pamfilya’yı ve dolayısıyla Manavgat’ı ele geçirdi. Böylelikle bölgedeki Pers 

hakimiyeti sona ermiş oldu (Konyalı ve Yıldız, 2010: 43). İskender’in ölümünden 

sonra imparatorluk, generaller arasında pay edilmiş ve MÖ 323’te General Antigonos, 

bölgenin hakimi olmuştur. Daha sonra bölge, MÖ 218’de Sâmî kökenli Seleukosların 

egemenliğine girmiştir (Karaca, 2009: 13). Günümüzde hâlâ Manavgat’ın 

Bucakşeyhler köyünde Seleukeia adıyla bir antik kent bulunmaktadır. MÖ 188’de 

bölge, Apameia Antlaşması gereği Bergama Krallığına bırakılmıştır. Hatta bu 

dönemde Side’yi ele geçiremeyen II. Attalos, liman ihtiyacını gidermek için kendi 

adıyla Attaleia (Antalya) şehrini kurmuştur. MÖ 133’te Roma Krallığına katılan bölge, 

MÖ 102’de Kilikya Eyaletine bağlanmıştır (Esen, 2005: 15). Roma kralı Marcus 

Antonious döneminde Manavgat ve çevresi Kleopatra’ya hediye edilmiştir (Konyalı 

ve Yıldız, 2010: 54). MS IV. yüzyılda Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılması sonucu 

bölge, Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğunun yönetimine geçti. MS 860’ta Halife 

Mütevekkil’in donanma komutanı Fazl b. Karin tarafından şehir ele geçirilerek Arap 

egemenliği dönemi başlamıştır.  

Clemens Emin Bosch, bölgenin Bizans dönemine kadarki tarihî gelişimini 

şöyle özetler: 

1- Prehistorik devir (MÖ ?-1800),  
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2- Hititler devri (MÖ1800-1200),  

3- Lidyalılar devri (MÖ 560-546), 

4- Persler devri (MÖ 546-334),  

5- Makedonyalılar devri (MÖ 334-301), 

6- Ptolemaioslar devri (MÖ301- 218) 

7- Selevkoslar devri (MÖ 218-189), 

8 Bergamalılar devri (MÖ188-133), 

9- Roma eyaleti Kilikya devri (MÖ 102-36) 

10- Amyntas devri (MÖ 36-25),  

11- Roma İmparatorluk devri (MÖ 25- MS 284) ve  

12- Bizans devri (Karaca, 2009: 14). 

1.6.3. Türk Egemenliğinde Manavgat 

1.6.3.1. Anadolu Selçukluları Dönemi 

Antalya, ilk olarak Anadolu Selçuklu hükümdarı I. Gıyaseddin Keyhüsrev 

tarafından 1207’de ele geçirilmiş ancak kısa bir süre Lusignan hâkimiyetine geçmiştir. 

1214 yılında ise I. İzzeddin Keykavus tarafından ikinci ve kesin olarak Selçuklu 

toprağı olmuştur (Karaca, 2009: 18). Manavgat ve çevresinin Anadolu Selçukluları’na 

katılış tarihi ise 1225 yılını bulmuştur. Bu tarihten itibaren idarî olarak yüzlerce yıl 

sürecek olan Alanya Sancağı’na bağlılık bu dönemde başlar (Esen, 2005: 19). 

1.6.3.2. Anadolu Beylikleri Dönemi 

Anadolu Selçuklu Devleti’inin Moğolların nüfuzunun artması sonucu idarî 

gücü bozulmuş ve Anadolu’nun birçok yöresinde beylikler bağımsızlıklarını ilan 

etmiştir. Buna bağlı olarak Hamidoğulları ve onların bir kolu olan Tekeoğulları, 

Karamanoğulları, Alaiye Beyliği ve Manavgat Emirliği gibi beylik ve emirlikler, 

yörenin yönetimini eline almıştır (Karaca, 2009: 22). 
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Bunlardan ilki Salur Beyliği’dir. 1228’de kurulduğu bilinmektedir. Manavgat 

ırmağından Köprüçayı’na kadar olan topraklar beyliğin sınırıdır. Köprüçayı’nın batısı 

Teke Beyliği’nindir (Esen, 2005: 20). Günümüzde de Salur köyü varlığını 

sürdürmektedir. Denilebilir ki Manavgat ırmağının batısındaki Türk nüfusunu 

oluşturan en etkili Oğuz boyu Salurlardır. 

1227-28 yılında bölgeye gelerek Manavgat ırmağının doğusundan başlayarak 

Alanya ilçesinin batısı ve kuzeyde Akseki ve Gündoğmuş’a uzanan üçgende hüküm 

süren beylik, Oğuzların Avşar boyundan olan Seŋir Beyliği’dir (Esen, 2005: 20). 

Böylelikle Manavgat’ın doğu topraklarında Türk nüfusunu oluşturan en etkili Oğuz 

boyu Avşarlardır, denilebilir. 

1280’de bölge Hamitoğlu Beyliği’nin eline geçmiş ve XIV. yüzyılın başından 

itibaren bu beylikten ayrılarak bağımsız olan Teke Beyliği, özellikle Manavgat’ın batı 

topraklarında etkili olmuştur (Esen, 2005: 21).  

Yine bu tarihlerde Manavgat Emirliği’nin bulunduğu ve 1360’da yarı bağımsız 

olduğu görülmektedir (Karaca, 2009: 23). Ancak 1361’de Kıbrıs kralı Pierre, bölgeyi 

ele geçirince 1361-1373 arasında bölge, Kıbrıs Latin Krallığı’na bağlı kalır (Konyalı 

ve Yıldız, 2010: 65). 

Alanya ve Manavgat’ın doğusu bu tarihten sonra bir süre Karamanoğulları’nın 

yönetimine geçmiştir. Ancak bölge XIV. yüzyılın ilk yarısında Hamidoğulları, ikinci 

yarısında Karamanoğulları olmak üzere sık sık el değiştirmiştir (Esen, 2005: 22). 

Kısacası bu bölge, Osmanlı’nın eline geçene kadar Tekeoğulları, Karamanoğulları, 

Alaiye Beyliği, Manavgat Emirliği ve değişik zamanlarda Kıbrıs Krallığı ile Memlük 

Devleti’nin etkisi ve yönetimi altında kalmıştır (Karaca, 2009: 24).  

1.6.3.3.  Osmanlı İmparatorluğu Dönemi 

Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid, 1391’de Antalya üzerine sefer 

düzenleyerek şehri ele geçirir. Bu tarihlerde Manavgat’ın batısı Osmanlı egemenliğine 

geçmiştir. Ankara savaşından sonra bölgenin bir kısmı elden çıkmış ancak II. Murad 

zamanında yeniden fethedilmiştir (Karaca, 2009: 25). Manavgat’ın doğusunun Alanya 

ile birlikte Osmanlı’ya katılması Kıbrıs’ın fethiyle olmuştur. Alanya, II. Selim 
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tarafından ele geçirilene kadar Anadolu Eyaleti’nin bir livası olarak kalmıştır (Konyalı 

ve Yıldız, 2010: 98). Bir ara bağımsız sancak olarak sancakbeyi de atanan Manavgat, 

1522 yılında Alâiyye maa Manavgâd adıyla Alaiye ile birleştirilerek ikisi bir sancak 

hâline getirilmiş ve Anadolu Eyaleti’ne bağlanmıştır. Kıbrıs’ın 1572’de fethinden 

sonra Alaiye Sancağı ve ona bağlı Manavgat kazası, yeni kurulan Kıbrıs 

Beylerbeyliği’ne bağlanmıştır. XVI. yüzyılda Manavgat kazası, Manavgat, Akçahisar 

ve Atabey nahiyelerinden oluşmaktadır (Yörük, 2019: 152- 155).  

Tarihte Manavgat adı, Manavgat ırmağının batısı için kullanılmaktaydı. XV. 

ve XVI. yüzyıllarda idarî sistemde bir kaza olarak geçen Manavgat’ın sınırları 

Köprüçay ile Manavgat ırmağının arasındadır ve kuzeyde Beyşehir ile Hamid Sancağı 

sınırında son bulur. 1571 tarihli bir mühimme defterinde de Düşenbe kazası geçer. 

1601-1602 tarihli avarız defterinde Manavgat ırmağının doğusu Düşenbe olarak 

kaydedilmiştir. 1896’da Alaiye kazası, merkez nahiyesinin dışında Manavgat ve 

Düşenbe nahiyesinden oluşmaktadır (Karaca, 2009: 43-44). Halk içinde hâlâ ırmağın 

doğusuna Düşenbe sözünden gelen Turşamba, batısına ise Çarşamba denilmektedir. 

Eskiden Düşenbe tarafında Yörüklerin, Çarşamba tarafında ise yerleşik Manavların 

yaşadığı belirtilmektedir. Bu adlandırma muhtemelen alışveriş için pazarların hangi 

günde kurulduğuyla alakalıdır. Farsça bir sözcük olan Düşenbe, “ikinci gün”; 

Çarşamba ise “dördüncü gün” anlamına gelmektedir. Manavgat’taki Düşenbe ile 

Tacikistan’ın başkenti Duşenbe’yle bir bağlantı olup olmadığı da Tacikistan 

büyükelçisi tarafından araştırılsa da bir sonuca varılamamıştır (Uslu, 2015: 33). 

Manavgat’ın toplumsal geçmişine ilişkin tarihî veriler de bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi, Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılın ortalarından itibaren medrese 

öğrencilerinin önemli bir rol oynadığı Suhte ayaklanmalarıyla uğraşmıştır. Ekonomik 

sebeplerle çıkan bu ayaklanmaların en yoğun olduğu bölgelerden birisi de Alaiye 

Sancağı ve ona bağlı Manavgat kazası olmuştur (Karaca, 2009: 30).  Manavgat’ta 

Suhte ve Celâlî olaylarının XVII. yüzyılın başlarına kadar etkili olduğu görülmektedir 

(Yörük, 2019: 159). 

Bölge, 1604-1632 arasında bir süre Karaman Eyaleti’ne bağlansa da 1632’den 

itibaren tekrar Kıbrıs’a bırakılmıştır. XIX. yüzyılın başlarından Adana Eyaleti’ne 
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bağlanan bölge, 1846’dan sonra Konya Vilayet’ine bağlanmasının ardından 1868’de 

Teke Sancağı’na bağlı bir kaza olmuştur. (Karaca, 2009: 45-46).  Bu tarihte Alaiye 

kazasının Düşenbih ve Manavgat olmak üzere iki nahiyesi bulunmaktaydı (Konyalı ve 

Yıldız, 2010: 112). Bu iki nahiye günümüz Manavgat’ının sınırlarını oluşturmaktadır. 

Konya Vilayeti’ne bağlı Teke Sancağı, 12 Mart 1914 tarihinde bağımsız bir sancak 

hâline getirildi. Böylece sancak içinde yine aynı yıl içinde Korkuteli, Finike ve 

Manavgat adlarıyla üç yeni kaza oluşturuldu (Sarıçelik, 2020: 108). Manavgat’ın ilk 

kaymakamı ise 1914’te atanıp 1915’te görevinden el çektirilen Emin Şükrü Bey 

olmuştur (Yıldız ve Öz, 2020: 248). I. Dünya Savaşı sırasında 8 Ekim 1919 tarihinde 

Manavgat Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulduğu bilinmektedir. 2 Ekim 1920’de 

Konya’da başlayan Delibaş İsyanı’nın 6 Ekim’de bastırılmasının ardından 13 Ekim’de 

Manavgat’ta da hükûmete karşı isyan başlamış ve kısa süre içerisinde bastırılmıştır. 

Sorumlulardan yakalananlar İstiklal Mahkemesi’nde yargılanmış ve çeşitli cezalara 

çarptırılmıştır. I. Dünya Savaşı’nda bölge İtalyanlar tarafından işgal edilse de 

Anadolu’daki diğer işgal edilen bölgelerde görülen savaş ortamı 

yaşanmamıştır.Yaklaşık iki yıl süren İtalyan işgali 1921 yılı ortalarında sona ermiştir 

(Esen, 2005: 35-39). 

1.6.3.4. Evliyâ Çelebi’nin Seyahatnâmesi’nde Manavgat 

Evliyâ Çelebi, ünlü Seyahatnâmesi’nde Manavgat halkını pek de iyi anlatmaz. 

Teke toprağındaki Karahisar nahiyesinden bir saatlik yol gidip Fil deresini atla 

geçtiğini söyleyen Çelebi’ye göre burası Manavgat sınırıdır ancak kime sorsalar hepsi 

“Manavgat’ı bilmeziz.” demişlerdir. Yazara göre Manavgatlılar “Acayip haramzâde 

kavimdir.” Çelebi, Manavgat dağlarında çokça kaplan olduğunu, hatta iki kaplanın 

dövüşerek birbirlerini öldürmesi sonucu yanındaki kişilerle birlikte kaplanların 

derilerini yüzdüklerini, bu sayede iki kaplan derisi sahibi olduğunu anlatır ve “Bu 

Manavgat kavmi, kaplanlarından melunlardır.” der.  Buradan dokuz saatlik yolun 

ardından Yonmataş Köyü diye bilinen seksen evli bir Etrâk köyünde misafir olur. 

Çelebi, bu köylülerin de “Manavgatlı değiliz.” diye inkâr ettiklerini ancak gerçek 

Manavgat sınırında ve Alâiye Sancağı hükmünde olduğunu söyler. Bu köyden kalkıp 

Sarısu nehrine gelen Çelebi, ardından beş saatlik yol giderek büyük Manavgat nehrine 

ulaşır. Nehrin kaynağının Seydişehri ve Alaiye dağları olduğunu belirten Çelebi, 
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Manavgat’ın Alâiye Sancağı toprağında kırk bir parça köyden oluşan bir subaşılık 

olduğunu belirtir. Evliyâ Çelebi, Manavgat’tayken bir savaş olduğundan bahsederek 

Karpuzlu nehri kenarında on yedi şehidin cenaze namazını kıldıklarını söyler. 

Karpuzlu nehrini atlarla geçen Çelebi, buradan Alanya tarafına gider (Kahraman, 

2011: 317-319). 

16.3.5. Cumhuriyet Döneminde Manavgat 

Antalya Sancağı Cumhuriyet’in ilanından sonra 1923 yılında vilayet yapılmış 

ve Manavgat, Merkez, Beşkonak ve Taşağıl nahiyelerine ayrılmıştır (Esen, 2005: 40). 

Cumhuriyet’in ilk kaymakamları Lütfi Bey ve Avni Refik Bey olmuştur (MATAB, 

2004: 55). “Yıldızların Altında” şiiriyle tanınan Ömer Bedreddin Uşaklı, Cumhuriyet 

dönemi Manavgat’ının ilk kaymakamlarındandır ve 1928’de göreve başlamıştır. İlk 

belediye başkanı da Emin Güneylioğlu olsa gerektir (Konyalı ve Yıldız, 2010: 253-

261). Cumhuriyet’in Manavgat’taki ilk büyük göstergesi, halk arasında Sarı Köprü 

olarak bilinen, Manavgat ırmağı üzerinde bulunan tarihî demir köprüdür. Köprünün 

sondaj projesini Macar mühendis Nedovski, montajını ve kontrol mühendisliğini yine 

bir Macar olan inşaat mühendisi Govaj yapmıştır. 1936’da köprüyü yapan ise Alman 

Grupp firmasıdır (MATAB, 2004: 56). Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki Manavgat 

hakkındaki bir diğer önemli proje ise Konya Çumra’dan başlayarak bir demiryolu 

yapılması ve demiryolunun sonunda Manavgat’a bir de liman yapılarak dış ticaretin 

arttırılmasına dönüktür. Gazi Mustafa Kemal’in başkanlığındaki İcra Vekilleri 

Heyetinin 8.10.1930 tarihli toplantısında tasvip ve kabul olunan bu ileri görüşlü karar 

günümüze kadar uygulanamamıştır (Yıldız ve Öz, 2020: 143-146). Günümüz 

Manavgat’ının idarî görünümü şu şekildedir: 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde 

belediye başkanı Şükrü Sözen olmuştur. 2020 yılı için mevcut Manavgat kaymakamı 

ise Dr. Mustafa Yiğit’tir. 

 

1.7. Bölgenin Etnik Yapısı 

Tarihî olarak “bütün kabilelerin memleketi” anlamına gelen Pamfilya (Texier, 

2002: 437) coğrafyasında yerleşen günümüz Manavgat’ının esas halkını Yörükler, 



22 

 

Manavlar ve özellikle 1960’lardan sonra önemli bir kısmı yerleşik hayata geçmiş 

Yörükler oluşturmaktadır. Ancak XV. ve XVI. yüzyıllardaki tahrir defterlerine göre 

bu yüzyıllarda az sayıda Arap zümrenin (69 kişi) Manavgat’a yerleştirildiği görülür 

(Karaca, 2009: 122). Ancak günümüzde, Osmanlı döneminde getirilen Afro-Türkler 

(Türkleşmiş Afrikalılar) dâhil olmak üzere halkın dili Türkçedir. Manavlar ya da 

Yörükler, Türkçeden başka bir dili anadil olarak bilmemektedir. Kaynaklarımızın 

“manavḷar burdǡ ġaḷanḷar, öteki yayḷaya gėdenlere yórükler dėmişler, onnar 

maḷcıḷıḳḷa ōraşıyomuş” 15/139 örneğinde görüldüğü üzere “yaylaya çıkmayıp, 

Manavgat’ta kalan insanlar” Manav olarak adlandırılmıştır. Günümüz kabullerine 

göre Manavlarla Yörüklerin etnik olarak hiçbir farkı yoktur (Sümer, 1999: 194). 

Farklılık sosyolojiktir, yaşama biçiminden kaynaklanmaktadır. Yerleşik hayata 

geçmeyle Manavlaştıklarını belirten Yörükler de bulunmaktadır (24/104).  

“Yörüğün yörümeyeni” olarak da ifade edilen Manav sözünün kökeniyle ilgili 

ortaklaşılmış bir açıklama bulunmamaktadır. İzmit’te yaşayan Manavlar’ın etnik ve 

kültürel yapısına dair hacimli bir çalışma hazırlayan Aktaş, Manav sözünün Türkçe 

kaynaklı olduğunu düşünür. Bu sözcüğün Kazak ve Kırgız Türkçelerinde “ağa, bey” 

anlamına gelen manap sözcüğü ile Sahacadaki “gütmek” anlamında kullanılan manaa- 

fiilinden geldiği varsayımıyla hareket eder ve pek çok araştırmacının Manav 

sözcüğünün, Manap ve Manaa- ile ilişkili olduğunu düşündüğünü belirtir. Hatta yazar, 

“Eski Türkçede ‘v’ sesinin olmamasından dolayı, ‘Manap’ sözcüğündeki ‘p’ ve 

‘Manag’ sözcüğündeki ‘g’ sesinin yumuşayarak ‘Manav’ sözcüğünün ortaya çıktığı 

düşünülmektedir.” (Aktaş, 2016: 57-59) demektedir. Ancak yazarın bu görüşlerine 

aşağıda açıklanacak sebeplerden dolayı ihtiyatlı yaklaşmak gerekir. 

Eski Türkçede manap, manaa- ve türevlerine rastlanılmamaktadır. Yazar, 

Arapça kökenli bir sözcükle (manap), Moğolca kökenli bir sözcüğü (manaa-) birbirine 

karıştırmış görünmektedir. Ancak Manavlar hakkında yapılan çalışmalarda bu görüşün 

sıkça tekrar edilmesinden dolayı düzeltmekte fayda bulunmaktadır (Bkz. Aktaş, 2016: 

57-59, Konyalı ve Yıldız, 2010: 8, Yıldız ve Öz, 2020: 147-150). 

Kazak Dilindeki Arapça ve Farsça Sözlerin Anlatmalı Sözlüğü’nde Kazakçada 

“zengin kabile temsilcisi ve onun soyundan gelenler” anlamıyla manap şeklinde 
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kullanılan sözün Arapça manaf [مناف] sözünden Farsçaya manab [مناب] olarak geçtiği 

belirtilir (Mamırbekova, 2017: 354). Arapçadaki “uzun, yüksek, şerefli” gibi 

anlamlara da gelen manaf/menaf sözünün yaşadığı -f>-b>-p değişmesiyle Kazakça ve 

Kırgızcadaki ortak söz ortaya çıkmıştır. Akmataliev başkanlığında hazırlanan Kırgız 

Dilinin Anlatmalı Sözlüğü’nde manap sözüne şu anlamlar verilmektedir: “1. İslam 

dinine kadar Arapların taptığı putlardan birinin adı. 2. Kabile/halk yöneticisi, 

başkanı” (Akmataliev, 2015: 193). Ünlü Kırgız Sözlüğü adlı eserin yazarı K. K. 

Yudahin ise manap sözünü “ağa, bey (Kırgız feodal kabilelik üst tabakasının 

mümessili)” olarak açıklamaktadır (Yudahin, 1998: 551).  

Çeşitli çalışmalarda manav sözüyle ilişkilendirilen Sahaca (Yakutça) manaa- 

fiili “gütmek” anlamına gelir (Vasiliev, 1995: 104). Ancak Kazakça ve Kırgızcadaki 

manap sözcüğüyle hiçbir köken ve anlam bağı bulunmamaktadır. Manap, Arapçadan 

Farsçaya oradan da Kazak ve Kırgız dillerine geçmiştir. Manaa- ise, Moğolcada 

“beklemek, nöbet tutmak, gütmek, korumak” gibi anlamlara sahip olan mana- fiilinden 

gelmektedir (Lessing, 2003: 820). Hakasçadaki “korumak, saklamak” anlamındaki 

mala-, yine benzer bir anlam taşıyan manna- fiilleri de bu Moğolca kökle bağlantılıdır 

(Arıkoğlu, 2005: 288-289). Tuvacadaki “gütme, bekleme” anlamına gelen manag 

(Arıkoğlu ve Kuular, 2003: 75) sözünün kaynağı da Moğolca manah’tır. 

Tarihî yer adları da bölgenin etnik yapısına ışık tutmaktadır. XV. ve XVI. 

yüzyıllarda Manavgat ırmağının doğusunda Ahmetler, Hacıisalı, Karacalar, Kızılağaç, 

Kızılot, Kepez ve Seydiler gibi köylerin bulunduğu yerde Çöngere1 nahiyesi 

bulunmaktaydı (Karaca, 2009: 43). Çöngere ismi ise Moğol ordusunda “sol kol” olarak 

bilinen Çungarlarla bağlantılıdır. Orta Çağ’da Moğolların bir kısmı Kösedağ 

Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya gelerek daha çok Orta Anadolu’ya yerleşmiş, Türkmen 

boylarının yanında yaşamış ve büyük bir kısmı tamamen asimile olmuşlardır. Kösedağ 

Savaşından itibaren Anadolu’da Yörük olarak varlıklarını sürdüren ve Türkleşip 

Müslümanlaşarak Tatar ve Kara Tatar adını almış olan Çungar topluluklarının bir 

kısmı, Timur tarafından eski yurtlarına gönderilirken, bir kısmı da Çelebi Mehmed 

tarafından Balkanlara sürülmüştür. Fakat  tarihî kaynaklarda özellikle Orta 

 
1 Bu adın Çuŋgara ya da Çoŋgara olarak okunması da makuldür. Günümüzde de Doğu Türkistan 

bölgesinin kuzeyi Çungarya olarak bilinmektedir. 
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Anadolu’da nüfuslarını korumayı başarabildikleri görülmektedir. Yapılan araştırmalar 

göstermektedir ki Çungar, Çunkar, Çonkar ya da Çonkara adlarıyla yaşayan 

topluluklar Çungarların bakiyeleridir (Gülten, 2017: 53-61). Bu bilgilerden anlaşıldığı 

üzere, Moğol kökenli Çungarlar sadece Orta Anadolu’ya değil, Manavgat’a da gelerek 

yerleşmiş ve yaşadıkları yer, kendi adlarıyla nahiyelik özelliği kazanmıştır. Hatta 

derlediğimiz metinlerde geçen, Gündoğdu’da yerleşik halkın Tataristan’dan geldiğini 

belirten (9/122) rivayetin Müslümanlaşan Çungarlarla bağının olması mümkündür. 

Ancak bu rivayet, alanın uzmanları tarafından incelenerek doğru olup olmadığı ortaya 

çıkarılmalıdır. 

Halaçoğlu’nun yaptığı araştırmalar neticesinde 1453-1650 yılları arasında 

Manavgat kazasında şu Oğuz boylarının kayda geçirildiği görülmektedir: Acaranlı 

cemaati (Varsak), Alaiye Yörükleri cemaati (Beğdili), Eski Yörük cemaati (Varsak), 

Gencik Yörükleri cemaati (Varsak), Kara Hacılu cemaati (Bayındır), Kızıldağ 

Yörükleri cemaati (Varsak), Salur cemaati (Salur), Sarılar cemaati (Varsak), Söyleşe 

(Sürmeşe?) cemaati (Varsak), Sunca Hacı ve Demürciler Cemaati (Varsak), Şeyhli 

cemaati (Beğdili), Varsak cemaati (Varsak), Zekeriyalu cemaati (Varsak). Bu yıllar 

arasında Üçoklar’a bağlı bir Oğuz boyu olan Varsaklar’ın nüfus yapısında önemli bir 

yer teşkil ettiği görülmektedir (Halaçoğlu, 2009). 

Günümüzde de Manavgat’ın birçok köyünde Yörükler bulunmaktadır. 

Fettahoğulları (Fettahlı), Manavgat Eskiyörüğü olarak da bilinir. Eskiden belde olan 

Gündoğdu’nun kurucularıdır ve Gündoğdu’nun önceki adı Fettahlı’dır. Yine Çolaklı 

Yörüklerinin adıyla Çolaklı mahallesi bulunmaktadır. Manavgat’a bağlı köylere 

yerleşen diğer Yörük gruplarını şöyle sıralamak mümkündür: Aşağı Işıklar 

(Hasankeyalı), Belenobası (Saraçlı), Bereket (Honamlı), Beydiğin (Camızlı, 

Serdaroğulları), Boztepe (Çakallar), Bucakşeyhler (Bozahmetli, Curalar, Delioğlan, 

Sarıimamlı), Cevizler (Hocalı), Çardak (Solaklı, Eskihacılar), Çakış (Fettahlı, 

Honamlı), Çolaklı (Akkoyunlu, Camızlı, Çolaklı, Eskiyörük, Honamlı, Karakoyunlu), 

Değirmenli (Çakallar, Delioğlan, Sarıimamlı, Sarıomarlı), Demirciler (Bekirli), 

Denizyaka (İlarma, Say), Doğançam (Bekirli), Dolbazlar (Hasankeyalı), Evrenseki 

(Hacıeseler), Gençler (Kürtler), Gündoğdu (Fettahlı), Hacıali (Sülekli), Hacıisalı 

(Hacıisalı), Hacıobası (Hacıobalı), Halitağalar (Kürtler, Senirli), Hatipler 
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(Hasankeyalı, Kızılağaç), Hocalar (Fettahlı), Hocalı (Hocalı, Horasan), Kalemler 

(Fettahlı), Karacalar (Sınıklı, Sülekli),  Karakaya (Çakallı), Karaöz (Bekirli/Akbaş), 

Kemer (Camızlı, Hasankeyalı, İdrisli), Kısalar (Fettahlı), Kızılağaç (Kızılağaçlı), 

Kızılot (Avşarlı, Çakallar, Kızılot), Oymapınar (İdrisli), Perakende (Hacıpınarı), Salur 

(Salur, Göğü), Saraçlı (Saraçlı), Sevinç (Bozahmetli), Sırtköy (Dağlı), Side (Camızlı, 

Hasankeyalı, İdrisli), Sülek (Sınıklı, Sülekli), Taşağıl (Adıgüzeller, Bekirli, Çoşlu, 

Honamlı, Karaevli, Karakoyunlu, Ötkünlü, Solaklı), Tepeköy (Hocalı), Ulukapı 

(Sülekli, Sınıklı), Yavrudoğan (Bozahmetli, Karakoyunlu), Yukarı Işıklar 

(Hasankeyalı, İdrisli). 

 

1.8. İncelenen Yerleşim Yerleri ve Yörük Toplulukları Hakkında 

Büyükşehir Belediye Yasası’nın 2012 yılında değiştirilmesi sonucu 

Manavgat’ta, diğer büyükşehirlerde de olduğu gibi, köy ve beldelerin tüzel kişilikleri 

kaldırılarak mahalleye dönüştürülmüştür (Dinç, 2020: 236). Ancak çalışmamızda 

kolaylık olması adına köyler köy olarak, beldeler ise mahalle olarak verilmiştir. 

Yerleşik Türkmenler olan Manavlar dışında kimi Yörük topluluklarının belirli bir 

köyü olmadığı ya da olsa bile farklı köylerde yaşadığı için bu topluluklar hakkında da 

bilgi vermek gerekli görülmüştür. Yörüklerin önemli bir sosyolojik unsur olduğu 

Manavgat bölgesinde yerleşik hayata geçişin Gazipaşa ve Alanya bölgelerine göre 

daha önce başlamış olduğu görülmektedir. 1960’lı yıllarda Türkiye’de araştırmalarda 

bulunan Jean Paul Roux’a göre Manavgattaki başlıca Yörük aşiretleri Mısırlar, 

Kürtler, İdrisliler, Bekirliler, Boz Ahmetliler, Kepezsağırinliler’dir (Roux, 1999: 617). 

Kürtler adının etnik Kürtlük ile bağlantısı olmayıp Doğu Anadolu bölgesinde uzun bir 

süre zorunlu iskâna tabi tutulan ve bazıları Kürtleşen Karakoyunlu Türkmen 

oymaklarını veya Kürt bölgesinden göç etmelerinden dolayı bu adla anılan Türkmen 

obalarını karşılayan bir sözcük olarak kullanılagelmiştir (Konyalı ve Yıldız, 2010: 

213). Metinlerde Kürtler (9. metin) ile ya da Çerkezler (26. metin) ile akrabalık bağı 

olduğunu belirtenler bulunmaktadır. Ancak anılan sebeple bunların etnik bir farklılık 

bildirmediği aksine göç yollarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Doğu 
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Anadolu’dan gelenlere Kürt, Kafkasya üzerinden gelenlere Çerkez denilmiş 

olmalıdır.2 

Harita 2: Derleme Yapılan Yerleşim Yerleri Haritası (Hazırlayan: Furkan AĞSAKAL) 
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1.8.1. Derleme Yapılan Yerleşim Yerleri Hakkında 

Beydiğin: Manavgat’ın 34 km kuzeyinde bulunan bu köy, Alaaddin 

Keykubat’ın Alanya’yı almasından sonra Kesikbelen’in güvenliğini sağlamak 

maksadıyla Oğuzların Beydilli boyu tarafından 1230-1232 yılları arasında 

kurulmuştur. Köyün adı da bu Oğuz boyundan gelmektedir. Manavgat’ın her sokakta 

yolu olan tek köyüdür ve planlı bir yerleşmeye sahiptir (Şimşek, 2013: 80-81). 

Beydiğin köyü yakınlarındaki Kargı Han adlı kervansaray, önemli tarihî eserlerdendir. 

İlk metin Beydiğin köyünden derlenmiştir. 

Çolaklı: Kurucuları Çolaklı Yörükleridir. Eskiden belde olan bu mahalle, 

Manavgat’ın Antalya yolunda, 12 km batısında bulunmaktadır. Çolaklıda yaşayan 

halkın çoğunluğu Avşar boyundandır. Oğuz boylarından Karakoyunlu, İğdir, 

Bozahmetli, Sarıkeçili gibi diğer Yörük ve Türkmenler de mevcuttur (Kırtı, 2006: 14). 

1989 tarihinde belde belediyesi olan Çolaklı, artık mahalle hüviyetindedir. 2. ve 3. 

metinler Çolaklı’dan derlenmiştir. 

Demirciler: Manavgat’a uzaklığı yaklaşık 6 km’dir. Kürcüler mahallesiyle 

birlikte tarım ve hayvancılığa dayalı bir ekonomisi bulunmaktadır (Şimşek, 2013: 85). 

4. metin Demirciler köyünden derlense de Sülekli Yörüklerini temsil eder. 

Gebece: Manavgat’a yaklaşık 28 km uzaklıkta bulunan ve Toros dağlarının 

yamaçlarına kurulan Gebece köyünün Mahrumçalı ve Karaaliler mahalleleri 

bulunmaktadır (Şimşek, 2013: 87). Genel olarak Manav yerleşmesidir. 5. ve 6. 

metinler Gebece köyünden derlenmiştir. 

Hocalı: Miryakefalon Savaşı’ndan sonra Horasan’dan gelen Türkmenler 

tarafından kurulan köy, adını kurucusu Emrulah Efendi’nin oğlu Hoca Ali’den 

 
2 Bu adlandırmalar diğer Türk topluluklarında girift bir yapı arz eder. Örneklemek gerekirse; Kazak 

halkı, Ulı, Orta ve Kişi Jüz olmak üzere jüzlerin (boylar birliğinin) birleşiminden oluşmaktadır. Kazak 

jüzlerinin ne zaman ortaya çıktığı kesin olmasa da XV.-XVI. yüzyıllar arasında kalıplaşan boylar 

(ruwlar) birliği olarak düşünülmektedir. Kazak halkını oluşturan boylardan birisi olan Kıpşaktar 

“Kıpçaklar” Orta jüzün üçüncü sırasında yer alır. Bilindiği gibi, Kıpçak adı, günümüzde Kazak, Kırgız, 

Tatar, Başkurt gibi Türk topluluklarının da genel adıdır. Manavgat yöresinde adı anılan Çerkezler gibi 

Kazakların Kişi Jüz içinde Bayulı neslinin altında yer alan Şerkeş boyu bulunur. Bu boyun diğer adları 

Serkeş ve Çerkeş’tir (Argınbayev, Mukanov ve Vostrov, 2000: 15-187-394). Bu adlandırmanın eski 

Türk boyu Türkeşler ile bağıntısı da bulunabilir ama her halükârda, Manavgat’ta da olduğu gibi, Türk 

kökenlidir. 
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almıştır. Hoca Ali adının kısalmasıyla Hocalı olmuştur. Köyün Yarbaşı ve Kale 

mahalleleri bulunmaktadır (Şimşek, 2013: 89). Manavgat merkezine yaklaşık 20 km 

uzaklıktadır. 7. metin Hocalı köyünden derlenmiştir. 

Kalemler: Evrenseki’nin üstünde yer alan bir köydür. Bıçkıcılar ve Çarklılar 

mahallelerinden oluşan köy, Manavgat’a 14 km uzaklıktadır (Şimşek, 2013: 89). 

Rivayete göre köyün eski adı Kalanlar imiş. Büyük bir salgının (ölet) ardından kalanlar 

tarafından kurulmuştur. 8. metin Kalemler köyünden fakat Saraçlı Yörüklerinden 

derlenmiştir. 

Kavaklı: Manavgat merkezinde yer alan bir mahalledir. 9. metin Kavaklı 

mahallesinden derlense de Bozahmetli Yörüklerini temsil etmektedir. 

Kemer: Side beldesine bağlı bir mahalle idi. Eski Yörük yerleşimidir. Adını 

Roma döneminde yapılmış su kemerlerinden alır. 10., 11. ve 12. metinler buradan 

derlenmiştir. 

Oymapınar: Eski adı Homa olan bu mahalle, eskiden belde idi. Manavgat’ın 

17 km kuzeyinde ve Manavgat ırmağının kaynağına yakın olan Fatmalar dağına giden 

yolun üzerindedir. Side’ye su götüren Roma kemerleri bu yerin içinden geçer (Konyalı 

ve Yıldız, 2010: 143). Genelde İdrisli Yörükleri buraya yerleşmiştir. Oymapınar’dan 

Yörük ve Manav ağzını temsilen iki metin (13. ve 14.) derlenmiştir. 

Salur: Manavgat’ın yaklaşık 20 km kuzeyinde yerleşen bu köyün Salur, 

Yalamutlu, Göğü ve Kabacaağaç mahalleleri bulunmaktaydı (Konyalı ve Yıldız, 2010: 

144). Oğuzlar’ın Salur boyu tarafından kurulan köy, Manavgat’ın en eski Türk 

yerleşimlerindendir. XIII. yüzyılda bölgede kurulan Salur Beyliği’nin bakiyesidir. 

Manavgat, Kumluca ve Elmalı’da olmak üzere Antalya’da Salur adında 3 yerleşim 

yeri bulunmaktadır. Salurlu ve Göğü Yörüklerinin yaşadığı köyden derlenen 15. metin 

Salur boyunu temsil etmektedir. 

Sarılar: Manavgat’ın 5 km kuzeyindeki bu yerleşim yeri, merkez mahalledir. 

Sarı iki kardeş tarafından kurulduğu için bu adı aldığı rivayet edilir (Konyalı ve Yıldız, 

2010: 145-146). Ancak XX. yüzyılın başında Diyarbakır’ın batısından itibaren 

güneyde Musul, Halep ve İskenderun’a yayılan alanda Sarılar Türkmen aşiretinin 
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bulunması (Frayliç ve Ravling, 2008: 65-66), bu adlandırmanın bir etnotoponim 

olduğunu düşündürmektedir. 1999’da kurulan Sarılar Belediyesi (MATAB, 2004: 

300), 2012’den sonra mahalleye dönüştürülmüştür. 16. ve 17. metinler Sarılar’dan 

derlense de ikinci metin Bozahmetli Yörüklerini temsil etmektedir. 

Taşağıl: Eskiden belde olan bu mahalleye bağlı birçok köy bulunmaktaydı. 

1973 yılında kurulan Taşağıl belediyesine bağlı mahalleler şunlardı: Cumhuriyet, Hacı 

Hatip, Mihrap, Karaevli, Yörük Bekirler (MATAB, 2004: 297). 18. ve 19. metinler 

Taşağıl bölgesinden derlenmiştir. 

Taşağıl bölgesi sınırları içinde yer alan köylerden birisi Çakış’tır ve 

Aspendos’un ve Köprüçay’ın sağ tarafında yer alır (Konyalı ve Yıldız, 2010: 131). 

Manavgat’a 34 km batısında yer alan köyün Ötkünlü, Boğaz ve Yeniköy mahalleleri 

bulunmaktaydı. XIX. yüzyılın sonlarına doğru kurulan köyün adının 

kuzeydoğusundaki Çakıllı boğazından geldiği düşünülmektedir (Şimşek, 2013: 82). 

Kırkkavak köyü ise Manavgat merkezine 96 km uzaklıktadır ve Taşağıl 

bölgesinde yer alır. Kavak ağaçlarının çokluğu sebebiyle bu adı almıştır. 

Ulukapı: Manavgat merkezinde yer alan bir köydür. Ulukapı’ya bağlı Sülekli 

Yörüklerinin oturduğu Sülek mahallesi bulunmaktadır. Manavgat’ta ayrıca bu adla 

ayrı bir köy de bulunmaktadır. 20. metin buradan derlenmiştir. 

Uzunkale: İlçe merkezine uzaklığı 25 km olan bu köy, adını içindeki tarihî 

yapıdan almaktadır. Köyün sakinleri Yörüklerdir. 2004 yılında Hacıobası köyünün bir 

mahallesiyken ayrılarak ayrı bir köy olmuştur. Hacıisalı Yörüklerinin yoğun olarak 

yaşadığı bir bölgedir. 21. metin buradan derlenmiştir. 

Yavrudoğan: Manavgat’ın 17 km batısında bulunan bu köyün eski adı Peri-

Zeyve idi. Zeyve adının zaviye adından geldiği, mahalledeki yatırın adının Pîrî Dede 

olduğu düşünülmektedir (Konyalı ve Yıldız, 2010: 161).  Yoğunlukla Karakoyunlu ve 

Bozahmetli Yörükleri yerleşiktir. 22. metin Manav ağzını, 23. metin ise Karakoyunlu 

Yörük ağzını temsil etmektedir. 
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Yeniköy: Şişeler köyünden ayrılarak kurulmuştur. Manavgat’a yaklaşık 10 km 

uzaklıktadır. 24. ve 25. metinler Yeniköy köyünden derlenmiştir. Köyden derlenen 

ikinci metin Saraçlı Yörüklerini temsil etmektedir. 

Yukarı Işıklar: Manavgat’ın yaklaşık 11 km kuzeyindedir. Çubukin ve 

Kayışdam olmak üzere iki mahallesi bulunmaktaydı (Konyalı ve Yıldız, 2010: 160-

161).  Anlatılanlara göre köy Hasan Kâhya, Ömer Kâhya denilen iki kişi  tarafından 

Heseler Tepesi ve İbiş Beleni adı verilen yerde kurulmuştur (Şimşek, 2013: 99). 

Yukarı Işıklar köyünden 26. ve 27. metinler derlenmiş olup ilk metin Camızlı 

Yörüklerini sonuncu metin Hasankiyalı Yörüklerini temsil etmektedir. 

 

1.8.2. Derleme Yapılan Yörük Toplulukları Hakkında 

Bozahmetli: Kökleri Karakoyunlu ve Hacıisalı Aşireti’ne dayanan bu aşiret, 

Oğuzların Yıva boyundandır. Bozahmetli Yörük aşireti, Cumhuriyet öncesi dönemde 

Düşenbe nahiyesinin 14. sıradaki köyü olarak, günümüzdeki adıyla, Külcüler köyünün 

Kabapelit mevkisinde kurulmuştur (Uslu, 2015: 34-36).  Bucakşeyhler, Yavrudoğan 

köylerinde yerleşiklerdir. Sarılar ve Ilıca’da da Bozahmetli Yörükleri bulunmaktadır. 

Camızlı: Manavgat’ın Beydiğin, Çolaklı ve Kemer gibi bölgelerinde yerleşik 

olan bir konargöçer topluluğudur (Seyirci, 2000: 62). 

Çolaklı: Cumhuriyet’in ilk yıllarında yazları Akşehir’in Ketenlik bölgesinde, 

kışları Çolaklı’da konaklamaktaydılar. Yarı göçebe, çiftçi ve koyuncu olan Çolaklı 

Yörükleri (Çınar, 2016: 89), sonradan yerleşik hayata geçerek Çolaklı mahallesine 

adları verilmiştir. 

Hacıisalı: Adana ve Antalya arasında halen mevcut bir Yörük topluluğudur 

(Konyalı ve Yıldız, 2010: 212). Manavgat’ta Hacıisalı adıyla bir köy de 

bulunmaktadır. Teke yöresi konargöçerlerinden Ecevidli aşiretinin bir obasıdır. Teke 

yöresine Manavgat tarafından gelen Hacıisalı Yörükleri Antalya civarında da 

yerleşiktir (Ak, 2012: 21-29). Cumhuriyet’in ilk yıllarında yazları Bozkır’ın Sülle 
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yaylasına çıkıp kışın Manavgat’ın Gebece, Hocalar, Hacıobası köylerine inerlerdi 

(Çınar, 2016: 90).  

Hasankiyalı~Hasankeyalı: Manavgat içerisinde Aşağı Işıklar, Dolbazlar, 

Hatipler, Kemer ve Yukarı Işıklar köylerine yerleşmiş bir Yörük topluluğudur 

(Seyirci, 2000: 62). 

Honamlı: Honamlı Yörükleri, arşiv belgelerinde çoğunlukla Saçıkaralı 

Yörükleri ile beraber anılmaktadır. XX. yüzyılın başlarında Antalya ve Serik 

çevresinde bulunan Honamlıların Ötkünlü obasının bir kısmı Taşağıl bölgesine 

yerleşmiştir. Ayrıca Çakış, Bereket ve Çolaklı’ya da gelip yerleşmişlerdir (Ak, 2012: 

29-31). Adı Güzelli, Ötkünlü, Karaevli, Çavuşlu (Çoşlu), Hacı Celili gibi obaları 

bulunmaktaydı (Çınar, 2016: 89). Honamlı Yörüklerinin bir kısmı Isparta’daki Sindel 

yaylasına çıkarlar. 

İdrisli~İdirizli: Günümüzde Oymapınar (Homa) ve çevresini mesken tutmuş 

konargöçer topluluğudur. Side’de de yerleşik İdrisli Yörükleri bulunmaktadır. 

İdrisliler, İçil Türkmenlerinden Eymür boyuna bağlıdırlar. Bu Yörük topluluğu, 

Kafkaslar üzerinden gelerek önce Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane tarafına yerleşmiş, 

ardından Elazığ, Malatya ve Diyarbakır tarafında Artuklulara katılmışlardır. 

Oymapınar’da meskun olanlara Karaman, Bozkır, Ermenek ve Mut civarından 

göçerek gelmişlerdir (Kırtı, 2006: 78). 

Karakoyunlu: Karakoyunluların nasıl bir göç yolu takip ettikleri ve nereden 

geldikleri, hangi Oğuz boyuna mensup oldukları konusu açık olmamakla birlikte Yıva 

boyuna mensubiyetleri daha yakın bir ihtimal olarak görülmektedir (Atıcı Arayancan, 

2015: 140). Bu Yörük topluluğu, yoğunlukla Çolaklı ve Yavrudoğan’a yerleşiktir. XX. 

yüzyıl başında Sorgun ve Evrenseki’deki Karakoyunlular, Anamas yaylasına 

göçmekteydi (Ak, 2012: 36-39). Yavrudoğan’ın ayrıca bir mahallesinin adı da 

Karakoyunlu’dur. 

Salur:  Yirmi dört Oğuz boyundan biridir ve Üçoklar kolundan gelmektedir. 

Manavgat’ta, halk ağzındaki söyleyişle, Salır köyü de bulunmaktadır. Dede Korkut 

kitabında hâkim boy, Salurlar’dır ve Kazan Beg de Salur boyundandır. Kadı 
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Burhaneddin’inin de bir Salur Türkü olduğu bilinmektedir (Sümer, 1999: 332-339). 

Yöredeki mezarlıklarda Salur boyunun damgalarını görmek mümkündür. 

Saraçlı: Saraçlı Yörükleri en geç yerleşen Yörük topluluklarındandır (Konyalı 

ve Yıldız, 2010: 213). XX. yüzyılın ikinci yarısının başlarında aşiret muhtarlığından 

köy muhtarlığına geçerek köy oluşturmuşlardır (Uslu, 2015: 36). Yaz aylarında 

Akseki’nin Göktepe yaylasına göçerler. Kışlakları Saraçlı köyüdür. Ağız özellikleri 

yörede belirgin olduğu için bu Yörük topluluğundan iki metin derlenmiştir. 

Sülekli: Bu konuda Konyalı ve Yıldız, şu bilgileri verir: “Bu aşiret sürekçidir. 

Yörük söyleyişinde sürek değil sülek kulllanılır. Sürücü-sürekçi aynıdır.” (2010: 214). 

Sü “asker” sözüne +lek ekinin eklenmesiyle oluşan yer adı kökenli bir etnonim olduğu 

düşünülebilir. Yaz aylarında Toros dağlarındaki Akseki’ye bağlı Alacabel mevkii 

yakınlarındaki Sülek yaylasına çıkarlar.
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2. İNCELEME 

2.1. SES BİLGİSİ (FONETİK) 

2.1.1. Ünlüler 

Yazı dilimizde kullanılan sekiz ünlü sesbirim, MYA’da da aynı biçimde 

bulunmaktadır. Bu ölçünlü ünlülerle beraber normal boğumlanma süresine sahip yirmi 

dört ünlü, altı kısa ünlü ve on yedi uzun ünlü olmak üzere toplam kırk yedi ünlü tespit 

edilmiştir. Bunlardan [ã], [ı]̃ ve [ũ] geniz ünlüleridir. Yazı dilinde de kullanılan 

ünlülerin dışındakiler genelde alt sesbirim (alofon)3 niteliğindedir ve /ė/ dışındakiler 

fonemik değer taşımamaktadır. Yazı dilinden farklı olan ve MYA’da tespit edilen 

ünlüler şunlardır: [á], [ȧ], [å], [ã], /ė/, [ä], [e̊], [í], [ȯ], [ı]̃, [ȱ], [ó], [ȯ], [ ], [ú], [ũ]; [ă], 

[ĕ], [ĭ], [ ], [ŭ], [ü̆]; [ā], [á̄], [å̄], [ē], [ė̄], [ǟ], [ē̊], [ī], [ı̄̊], [ī], [ō], [ó̄], [ȱ], [ȫ], [ū], [ú̄], 

[ǖ].  

Bu ünlülerin kullanım sıklığı birbirlerinden oldukça farklıdır. Kimi ünlüler çok 

yaygın olarak kullanılırken kimi ünlülerin ise sadece birkaç örneğine rastlamak 

mümkün olmuştur. MYA’nın ünlüleri “normal süreli”, “uzun”, “kısa” ve “ikiz” 

başlıkları altında dört grupta incelenmiştir. 

 

2.1.1.1. Normal Süreli Ünlüler 

2.1.1.1.1. /a/ Ünlüsü ve Alt Sesbirimleri 

/a/: Düz, geniş bir art ünlüdür. Anlam ayırt edici özelliğe sahiptir. ÖTT ile ortak 

kullanımlar dışında ilerleyici ve gerileyici benzeşmeler sonucunda da ortaya 

çıkabilmektedir. 

/e/>/a/: habarḷarı “haberleri” 1/17, ḳısmat “kısmet” 3/73, sayasına “sayesinde” 

3/73, aḷat “alet” 16/180, piyada “piyade” 22/25, na‿zaman? “Ne zaman?” 27/122. 

/o/>/a/: ġoḷanya “kolonya” 3/140. 

 
3 Sesbirim (fonem), anlam ayırt edici sestir ve / / işaretleri içinde gösterilir. Alt sesbirim (alofon), bir 

sesbirimin, anlam farkı yaratmayan alt seslerine denir. Alofonlar [ ] işareti içinde gösterilir (Eker, 2011: 

243). 
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[á] : Düz, geniş, yarı ince bir orta damak ünlüsüdür ve /a/ ile /e/ arasında bir 

sesin karşılığıdır. Genelde ünlü benzeşmeleri sonucunda oluştuğu görülen bu sesin 

oluşumunda /y/ sesinin önlüleştirici etkisi büyük rol oynar (Erdem ve Bölük, 2012: 

51). Yörede yaygın olarak kullanılan bu sesin anlam ayırt edici özelliği 

bulunmamaktadır. 

/a/> [á]: hatdá “hatta” 2/91, ǥávır “gavur” 6/87, esás “esas” 14/14, ásger 

“asker” 22/25, biráz “biraz” 23/18, fiyátdan “fiyattan” 24/197. 

/ı/>[á]: kiyátdānḷarı “kâğıttakileri” 3/15 

/e/>[á]: ziyārát‿ėtmişler “ziyaret etmişler”  3/44, tárbiye “terbiye” 4/71, 

mámleketlere “memleketlere” 8/10, ǥámíyá “gemiye” 17/230, áŋ “en” 23/326, áşer 

“eşer” 24/113, háye “evet, heye” 26/111. 

 

[ȧ]: Düz, yarı geniş, art bir ünlüdür ve /a/ ile /ı/ sesleri arasında 

boğumlanmaktadır. MYA’da kullanım sıklığı düşük ünlülerden biri olan [ ]’nın anlam 

ayırt edici özelliği yoktur. Derlenen metinlerde yer alan örneklerin daha çok /a/>[ȧ] 

biçiminde olduğu görülür. 

/a/>[ȧ]: çanȧḳġale “Çanakkale” 3/74, hȧ “ha” 11/71, yatȧrdıḳ “yatardık” 

8/388, basmȧyor (<basmayor<basmāyorur) 8/101, daPȧnçası “tabancası” 9/228. 

/ı/>[ȧ]: satȧḷır “satılır” 6/95, ḳoḳutmayȧn (<ḳoḳutmayın) “kokutmadan” 9/192, 

yarmayȧ “yarmayı” 22/108, ġȧvam “kıvam” 22/466. 

/e/>[ȧ]: aḳsȧḱíyle “Akseki’yle” 8/151, nȧ‿zȧman “Ne zaman?” 14/46. 

/u/>[ȧ]: ufȧḳda “ufukta” 15/70. 

 

[å]: Düz, yarı geniş, art bir ünlüdür ve /a/ ile /o/ arasında boğumlanır. /a/ 

ünlüsünden, yuvarlakça ve genişçe bir ünlü olarak ayrılır (Sağır, 1997a: 379). Anlam 

ayırt edici özelliği bulunmayan bu sesin oluşumunda söz içindeki yuvarlak ünlüler ve 
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dudak ünsüzlerinin etkisi vardır. Çok fazla örneği bulunmamaktadır. Özellikle båba 

sözcüğünde sıkça karşımıza çıkar. 

/a/>[å]: båbam “babam” 2/43, båḳçaḷı “Bahçeli” 4/110, piḷåv “pilav” 8/107, 

baş‿åḷmış  “baş olmuş”10/23, håvaya “havaya” 15/57, ġåvaḷı “kavalı” 20/195. 

/o/>[å]: torås dāḷarını “Toros Dağları’nı” 15/47, påḷatḷıya “Polatlı’ya” 24/185. 

 

[ã]: Genizsil /a/ sesidir. ÖTT ve TTA’nın ünlüleri genel olarak ağızsıl (oral) 

niteliklidir ve ses biliminin ayırıcı özellikler kuramında ağızsıl, genizsile karşıtlık 

oluşturmaktadır. Ancak MYA’daki az sayıda örnekte gördüğümüz gibi ağız ünlüleri 

genizsil nitelik alabilir yani genizsilleşme (nasalisation) yaşanabilir. Bunun sebebi 

genizsil ünsüzlerle yaşanan ses benzeşmesidir (İmer vd., 2011: 19- 135, 136). MYA’da 

da söz içinde bulunan /ŋ/ sesinin düşmesi sonucunda bu sesten sonra gelen ünlü 

genizsillik özelliği kazanır ve bu düşme sonucunda genellikle ikiz ünlü oluşmaktadır. 

Geniz ünsüzlerinden önce oluşabilen genizsillik özelliği ayırıcı olmayıp çevresel 

sayılır (Demircan, 2009: 73). 

bedirmu͜͜ãrı “Bedirpınarı” 9/38, sa͜ã “sana”16/22, ba͜ã “bana” 20/118. 

 

2.1.1.1.2. /e/ Ünlüsü ve Çeşitleri 

/e/: Düz, geniş bir ön ünlüdür. ÖTT ile ortak kullanımların dışında da ilerleyici 

ve gerileyici benzeşmeler sonucu oluşabildiği görülmektedir. 

/a/>/e/: birez “biraz”1/12, bele “bela” 2/7, lekin “lakin” 4/38, tekrer “tekrar” 

23/19, sede “sade” 25/52. 

 

/ė/: Kapalı /e/ olarak da bilinen bu ses /e/ ile /i/ arasında seslendirilen düz, yarı 

dar ve ince türden bir ünlüdür ve fonem niteliği taşır. Türk dilinin yazıyla izlenebilen 

dönemlerinden itibaren çeşitli alfabelerle yazılan metinlerinde de imla özelliği olarak 

gösterilebilen /ė/ sesi, bu metinlerdeki örneklerle ilişkili olarak MYA’da sistemli 
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olarak kullanılmaktadır. Bu konuda uzun ve aydınlatıcı bir makale kaleme alan Orhan 

Yavuz da Türkçede dokuzuncu ünlü olarak bir kapalı /e/ sesinin mevcut olduğunu; 

kapalı /e/ sesinin /e/’den /i/’ye geçişin bir safhası durumunda olduğunu; kapalı /e/ 

sesinin genellikle Türkçe sözcüklerin ilk hecesini ilgilendirdiğini fakat ilk hecenin 

dışındaki hecelerde de bulunduğunu, söyler (Yavuz, 1991: 271-306). MYA’da da /ė/ 

sesi yoğunlukla ilk hecede bulunsa da güyė “güveyi, damat” 24/56 örneğindeki gibi 

Türkçe sözcüklerin ikinci hecesinde de görülebilmektedir. 

Başlıca örnekleri şöyle sıralayabiliriz: ėyi “iyi” 2/121, kėyecek “giyecek” 

3/164, gėyeriz “giyeriz” 4/42, vėriyin “veririm” 8/4, gėşmiş “geçmiş” 8/407, dėmiş 

“demiş” 13/46, gėderdik “giderdik” 18/8, dėyesek “özlü söz, atasözü” 22/510, ėrdīnde 

“erdiğinde, yettiğinde” 23/10, dėyi “diye” 21/374, kėyik “geyik” 22/415, ėt “et” 

26/160, yėyivėrik “yiyivermiş” 27/30. 

MYA’da yabancı dillerden giren kimi sözcüklerde de kapalı /ė/ ünlüsüne 

rastlamak mümkündür. Bazı çalışmalar, hėç, pėşman, mėyve gibi sözcüklerin kaynak 

dilinde de /ė/ sesiyle söylendiğini belirtmektedir.4 Kaynak dilde /ė/ sesi bulunmasa da 

kimi alıntı sözcüklerde de görülen bu sesin oluşumunda daha çok /c/, /ç/, /ş/, /y/ 

ünsüzlerinin /e/ ünlüsü üzerinde daraltıcı etkisi vardır: şėytan “Şeytan” 3/12, şėy “şey” 

5/4, pėşgir “havlu” 5/41, bėyaz “beyaz” 9/241, şėker “şeker” 11/30, pėşman “pişman” 

12/330, ė̄tiyacımızı “ihtiyacımızı” 16/121, hėç “hiç” 17/169, emineniŋ hėsabı “Emine 

gibi” 21/58, çėşme “çeşme” 22/36, telėfon “telefon” 22/225, mėyveler “meyveler” 

23/428, nėh̥āyėt “nihayet” 24/130, hėş “hiç” 25/256; ėyşaḷḷa “inşallah” (MDD). 

Örneklerden de görüldüğü üzere alıntı sözlerde dahi kullanılabilen /ė/ sesinin, 

ÖTT etkisine rağmen korunduğu görülür. Örneğin, Eski Türkçe döneminden itibaren 

 
4 Kimi araştırmacılarca Türkçe sözcüklerde “kapalı e” sesinin tespit edilebildiği en önemli tarihî yazma 

eser olarak Nehcü’l-Ferādis kabul edilmektedir. Nehcü’l-Ferādis’te imla-fonoloji bağlantısı 

çerçevesinde bir inceleme yapan Yücel, hė̄ç sözcüğüyle ilgili şunları aktarır: Klasik Farsçada /hīç/ 

biçiminde yazılıp okunan ve fakat Eski Farsçada /ė̄/ ünlüsüyle de kullanılan bu sözcük Nehcü’l-

Ferādis’te onlarca kez “kapalı-uzun e” okunacak biçimde “üstün+ye” imlasıyla, bir o kadar da klasik 

Farsçadaki imlasıyla (  hīç) görülmektedir. Bu sözcük Azerbaycan Türkçesinde hėç, Halaç ِهيچْ 

Türkçesinde hēç, Karakalpak Türkçesinde hėş, Kırgız Türkçesinde ėç, Kazak Türkçesinde ėş, Özbek ve 

Uygur Türkçesinde hėç biçimindedir.  J. Eckmann da Nehcü’l-Ferādis’teki Türkçe sözcüklerde “kapalı 

e” için kullanılan “üstün+ye” imlasının Farsça sözcüklerde “meçhul e” (yâ-yı meçhûle) sesini 

göstermek üzere de aynı biçimde kullanıldığına dikkat çekmektedir (Yücel, 2017: 10- 16).  
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edgü > eḏgü > *eygü > eyü > eyi > iyi gelişmesi yaşayan sözcük MYA’da tek şekilli 

olarak ėyi biçimindedir.  

Bununla birlikte /ė/ sesinin, eğitim-öğretimin artmasıyla birlikte artık yerini /e/ 

sesine bırakma yolunda olduğu gözlenmiştir. 

/a/>/ė/: bekėrlerden “bekârlardan”  22/27. 

/i/>/ė/~/e/: cėneyetden “cinayetten” 1/4, ėşde “işte” 3/169, ėḷaşḷar “ilaçlar” 

8/471, şėşelerden “Şişeler’den” 24/245, ētiyacıŋ “ihtiyacın” 27/81. 

 

[ä]: /e/ ünlüsünden açık söylenen, ince türden, düz, /a/ ile /e/ arasında fakat /e/ 

sesine daha yakın bir şekilde boğumlanan bir sestir. Bu ses “açık e” olarak da 

adlandırılır (Atmaca, 2017: 54). MYA’da yaygın olarak kullanılan bir ses olmamakla 

beraber daha çok /e/~[ä] nöbetleşmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Birkaç örnekte 

de /a/>[ä] gelişmesi sonucu ortaya çıkmıştır. MYA’da daha çok ilk hecede görülse de 

sonraki hecelerde de bu ses kullanılabilmektedir. Bu ses değişimini bir sisteme 

bağlamak mümkün gözükmemektedir. 

/a/>[ä]: filän “falan” 9/4, läkin “lakin” 9/95, meselä “mesela” 23/444. 

/e/>[ä]: bälki “belki” 2/8, gäbeceliyin “Gebeceli’yim” 5/1, ėşşäk “eşek” 8/42, 

mämleketi “memleketi”17/85, älerdik “elerdik” 18/121, ävelkǖn “geçen gün” 20/206. 

 

[e̊]: /e/ ile /ö/ arasında boğumlanan ön, geniş ve yarı yuvarlak bir sestir. 

Kullanım sıklığı düşüktür. Oluşumunda /v/ dudak ünsüzünün etkisi bulunmaktadır. 

/e/>[e̊]: de̊vlet “devlet” 1/42, de̊virleri “devirleri” 8/172, de̊vem “devem” 

9/194, be̊liştirisiŋ (<beliştirirsiŋ) “bölüştürürsün” 22/454, te̊‿ȫle “ta öyle” 27/34. 

/ö/>[e̊]: be̊lü ͜ ē “bölüğe” 4/90, be̊yú̄m (<böyüğüm) “büyüğüm” 4/95, de̊verbiçer 

“biçerdöver” 13/95. 

 

2.1.1.1.3. /ı/ Ünlüsü ve Alt Sesbirimleri 
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/ı/ : Düz, dar bir art ünlüdür. ÖTT ile ortak kullanımların dışında bir örnekte 

gerileyici, uzak, yarı benzeşme sonucu /i/ ünlüsünün artlılaşarak /ı/ olduğu 

görülmüştür. 

 /i/>/ı/: Bir örnekte gerileyici, yakın, yarı benzeşme sonucu ünlü artlılaşması 

yaşanmıştır: bıḳaç “birkaç” 4/12. 

 /o/>/u/>/ı/: avasın (<Avason) “Yaylaalan köyünün eski adı” 13/11. 

 

[í] : Düz, dar, yarı ön bir /ı/ ünlüsüdür. Konuşmada /ı/ ile /i/ arasında 

boğumlanan bir ara sestir. Önlüleşmiş bir /ı/, ya da artlılaşmış bir /i/ ünlüsüdür 

(Korkmaz, 1994: 32). Bu ses, ünlü benzeşmeleri yahut /y/ sesinin inceltici etkisiyle 

oluşmuştur (Atmaca, 2017: 55). MYA’da daha çok /ı/>[í] ve /i/>[í] ünlü değişimleri 

sonucu ortaya çıkar.  

Özellikle Yörük konuşurlarda karşılaşılan bu sesin oluşmasında /s/ ve /ş/ 

ünsüzlerinin kimi zaman yarı artlılaştırıcı kimi zaman yarı önlüleştirici özelliği 

bulunmaktadır: şíndi “şimdi” 1/5, íşamiçine “Çamiçi’ne” 11/177; sínırda “sınırda” 

1/51, mayísda “mayısta” 22/426. 

/ı/>[í]: onḷaríŋ “onların” 8/45, ísdarḷarda “ıstarlarda, dokuma tezgâhlarında” 

8/117, sízardı “sızardı” 21/466, díşárí “dışarı” 22/289, díşíníŋ “dışının” 23/209, 

íspartanıŋ “Isparta’nın” 24/38, síyırıyız “sıyırırız” 27/94. 

/i/>[í]: ísmāḷ “İsmail”  3/10, şímşírden “şimşirden” 4/50, íşler “çalışır” 4/55, 

ínandırdı “inandırdı” 4/119, arāzíyi “araziyi” 6/16, bíz “biz” 6/50, yāní “yani” 7/29, 

asıḷívėrdi “asılıverdi” 7/43, bíŋ “bin” 9/2, píratiğidi “pratikti” 9/8, ėtişilmemíş 

“yetişilmemiş” 9/100, tatarísdandan “Tataristan’dan” 9/122, ġíyamamış “kıyamamış” 

10/351, çízaḷḷardı “çizerlerdi” 12/16, haní “hani” 15/61, anasıǥíle “annesigile” 15/56, 

bíşdīni “biçtiğini” 23/20, bízím “bizim” 25/27. 

/u/>[í]: ġabíl ėtmen “kabul etmem” 2/64. 

Bu ünlünün komşuluğunda faḳír “fakir” 4/80, birlíḳ “birlik” 16/63 örneklerinde 

olduğu gibi ünlü-ünsüz uyumu bozulabilmektedir. 
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[ı̊] : Yarı yuvarlak, art ve /ı/ ile /u/ arasında bir sestir. Daha çok sözcük içindeki 

dudak ünsüzlerinin yuvarlaklaştırıcı etkisiyle oluşmuştur. Örnekler göz önünde 

tutulunca [ı̊] ünlüsüne çoğunlukla ilk heceden sonraki hecelerde rast gelinmekte ve /ı/ 

ünlüsünün yarı yuvarlaklaşmasından ziyade /u/ ünlüsünün yarı düzleşmesi sonucu 

oluştuğu görülmektedir. 

/ı/>[ı̊]: bozġı̊ra “Bozkır’a” 7/8, onuŋı̊ḷa (<onunıḷa) “onunla” 17/39, bı̊çā 

“bıçağa” 23/431. 

/u/>[ı̊]: tapı̊ḷı̊ “tapulu” 1/90, çavı̊ş “çavuş” 3/11, māmı̊t “Mahmut” 4/14, yarpı̊z 

“Yarpuz” 4/36, oḷı̊dı̊ “olurdu” 8/39, tavı̊ḳ “tavuk” 8/545, yı̊mırta “yumurta” 15/96, 

yavrı̊m “yavrum” 16/81, ġabı̊ḳ “kabuk”18/44, ġoŋı̊r (<ḳoŋur), barı̊dı “barutu” 22/542. 

 

[ı]̃: Genizsil /ı/ ünlüsüdür. MYA’da /ŋ/ ünsüzünün önündeki ünlü genizsil bir 

özellik kazanabilmektedir. Diğer genizsil ünlülerde olduğu gibi bu özellik ayırıcı 

olmayıp çevresel sayılır. Metinlerde tespit edilen örnekler şunlardır:  

yaḷıŋ̃ız “yalnız” 4/11, çıŋ̃ġış “bir çeşit ot” 8/560.  

 

2.1.1.1.4. /i/ Ünlüsü ve Alt Sesbirimleri 

/i/: Düz, dar bir ön ünlüdür. ÖTT ile ortak kullanımların dışında benzeşmeler 

sonucunda da /i/ ünlüsü ortaya çıkabilmektedir. 

/a/>/i/: reşidiye aḷtını “Reşadiye altını ~ Reşat altını” 8/174. 

/e/>/i/: keFini “kefeni” 12/6, iŋgin “engin” 25/179. 

/ė/>/i/: diyi “diye” 18/98, diyelim “diyelim” 21/7, ziyve “Zeyve” 27/57. 

 

[ȱ] : Yarı yuvarlak, ön ve /i/ ile /ü/ arasında boğumlanan bir sestir. [ȯ] ünlüsü 

gibi, [ȱ] ünlüsünün oluşumunda da dudak ünsüzlerinin yuvarlaklaştırıcı etkisi vardır.  
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/i/>[ȱ]: músaFȱri “misafiri” 3/43, ikȱ‿üç “iki üç” 6/44, düşüşkȱre “düşünce” 

6/109, sūrȱyeye “Suriye’ye” 7/55, bȱlezik “bilezik” 10/268, bȱsēl “bir sürü” 16/48, 

bȱberini “biberini” 23/298. 

/ü/>[ȱ]: bȱ‿gün “bir gün” 1/30, ómȱr “ömür” 8/360, pȱse “püse” 12/171, 

fasȱllele “fasulyeyle” 19/70, bütȱn “bütün” 24/128. 

 

2.1.1.1.5. /o/ Ünlüsü ve Alt Sesbirimleri 

/o/: Yuvarlak, geniş bir art ünlüdür. ÖTT ile ortak kullanımlar dışında oyandı 

“uyandı” 5 20/48 gibi kimi sözcüklerde bir ses değişiminden ziyade eski yapının devam 

ettirildiğini düşünmek gerekir. 

/e/>/o/: /v/~[w] komşuluğundaki iki örnekte ünlü yuvarlaklaşması 

gerçekleşmiştir: mobaḷı “vebali” 9/80, cowaP “cevap” 17/3.  

/u/>/o/: oFacıḳ “ufacık” 8/567, ōraşdım “uğraştım” 17/97, bo “bu” 17/192, 

sōḷa ǥólü “Suğla Gölü” 21/188. 

 

[ó] : Geniş, yuvarlak, yarı ön bir ünlü olan bu ses, /o/ ile /ö/ arasında bir 

ünlüdür. /ö/>[ó] ve /o/>[ó] ses gelişmeleri sonucu oluşmaktadır. Bu ses, MYA’da 

genellikle ilk hecede bulunur. Kars ili ağızlarının ses bilgisine ilişkin hazırladığı 

çalışmada Ercilasun, [ó] ünlüsünün, Hanak Türkmenlerinin Damal bucağına bağlı 

olanları, Anadolu Türkmen ve Yörüklerine bağladığını belirtir (Ercilasun, 1983: 53). 

Biz de çalışmamızda bu ara ünlünün yaygın ve sistemli olarak Yörük ağzında 

kullanıldığını tespit ettik. Manav ağzında bu ses az ve dağınık olarak görülmektedir. 

Bu ses, Yörük ağzını Konya ağzına yaklaştıran özelliklerdendir. 

 
5 Genel Türk dilindeki /o/ seslerinin Tatarca ve Başkurtçada /u/ sesine doğru daraldığı bilinen bir 

gerçektir. oyan- fiili de bu eğilime uygun olarak Tatarca ve Başkurtçada uyan- biçimindedir. 

Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Türkmen, Uygur gibi diğer Türk yazı dillerinde de bu fiilin oyan- şeklinde 

olduğu görülür (Ercilasun, 1992: 920-921). Bu sebepten dolayı söz konusu fiilde herhangi bir ses 

değişikliği bulunmamaktadır. 
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/ö/>[ó]: /ö/ ünlüsü /ğ/ ve /ŋ/ ünsüzleriyle aynı hecede bulunduğu zaman yarı 

artlılaşma yaşanabilir: ǥóŋül “gönül” 4/86, óğüne “önüne” 13/55, óğürün “öğürürüm” 

21/138, ó͜ünü  “öğünü” 23/66, óğür “sürü” 26/74. 

[ó] sesi, [ḱ] ve [ǥ] ünsüzleriyle aynı hecede bulunduğu zaman, bu orta damak 

ünsüzlerinin etkisiyle de oluşabilmektedir: ḱóyündenin “köyündenim” 1/1, ǥórüdüm 

“görürdüm” 1/7, ǥóçürecēn “göçüreceğim” 4/16, ḱóşüp “göçüp” 12/188, ǥóḱden 

“gökten” 15/107, lóḱ “lök deve” 20/242, sōḷa ǥólü “Suğla Gölü” 21/188, óḱüzleri  

“öküzleri” 23/79, ǥóya “güya” 27/106. 

/y/ yarı ünlüsünün etkisiyle de /ö/>[ó] değişimi yaşanabilmektedir: yórǖn 

“Yörüğüm” 4/6, yórük “Yörük” 16/211, bóyle “böyle” 23/221, yónden “yönden” 

24/170, óyle “öyle” 25/20. 

/d/, /l/, /s/, /t/ diş ünsüzlerinin etkisiyle de [ó] alt sesbirimi oluşabilmektedir: 

sóyleyelim “söyleyelim” 15/32, dóneller “dönerler”15/39, ódeyememiş “ödeyememiş” 

15/156, dóḱersiŋ “dökersin”16/143, dóvmek sóvmek “dövmek sövmek” 20/59, dóŕdü 

“dördü” 20/71, sóyleyebiliŕis “söyleyebiliriz” 20/279, ólük “ölmüş” 21/527, dówdük 

“dövdük, ezdik” 23/58, dóllük “ağıl” 23/272, dóḱeris “dökeriz” 23/284, dóvüşdük 

“dövüştük” 25/233. 

Kimi /ö/>[ó] örneklerini kişisel kullanıma bağlamak mümkündür: óŕeŕin 

“örerim” 20/116, şófór “şoför” 24/180. 

/o/>[ó]: Şimdiki zaman çekiminde çok az görülse de ekteki /y/ sesinin etkisiyle 

yarı önlüleşme yaşanabilmektedir: gösdermēyórler “göstermiyorlar” 3/61, dė̄yóru 

“diyor” 26/15, dė̄yórúyún “diyorum”, gėtmēyórú “gitmiyor” 26/65. 

 

[ȯ] : Yuvarlak, yarı dar bir ünlü olup /o/ ile /u/ arasında bir art sestir. Anlam 

ayırt edici özelliği yoktur. Orta sıklıkta kullanılan bir ünlüdür. Genellikle sözcüklerin 

ilk hecesinde karşılaşılan bu sese, vāġȯna “vagona” 7/14, torȯs dāḷarındǡ “Toros 

Dağları’ndaki” 17/192, ġaPȯra  “kapora” 24/130 örneklerinde olduğu gibi /o/ 

ünlüsünün ilk hece dışında görülmemesi eğilimine uygun bir değişiklik yaşanması 
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sonucu sonraki hecelerde de rastlanılmıştır. Örnekler incelendiğinde daha çok /o/>[ȯ] 

daralmasının yaşandığı görülmektedir. 

/o/>[ȯ]: bȯbamda “babamda”6 2/74, hȯrda “orada, şurada” 3/60, ȯn “on” 

8/227, ȯrdan “oradan” 9/191, nȯh̥ut “nohut” 12/345, şȯ “şu” 13/50, ġȯrduḳ “korduk” 

18/54, ȯrmanḷı “ormanlı” 18/95, çȯçuḳḷūmuzdan “çocukluğumuzdan” 20/12, 

ȯvacıḲdan “Ovacık’tan” 22/151, ȯ “o” 24/30, ȯvası “ovası” 27/83. 

Bir metinde şimdiki zaman ekinin ünlüsünün daralarak [ȯ] biçiminde 

kullanıldığı görülmüştür: bilmēyȯn “bilmiyorum” 18/2, aḷdırıyȯŋ “aldırıyorsun” 

18/76, yapıyȯŋ “yapıyorsun” 18/78.  

/u/>[ȯ]: ġȯrana “Kur’an’a” 1/118, bȯ “bu” 8/212, ȯfacıḳ “ufacık” 8/247, yȯnuz 

“Yunus” 17/233, bȯḷġaŕísdana “Bulgaristan’a” 20/205, ġȯşaḳ “kuşak” 21/514. 

pȯḷoğḷam “problem” 8/228 örneğinde ise -ø->-ı->-ı̊->-ȯ- gelişimi yaşanmıştır. 

Bu durum /p/ dudak ünsüzünün yuvarlaklaştırıcı etkisiyle açıklanabilir. 

 

2.1.1.1.6. /ö/ Ünlüsü ve Alt Sesbirimleri 

/ö/: Yuvarlak, geniş bir ön ünlüdür. ÖTT ile ortak kullanımların dışında da 

dudak ünsüzlerinin yuvarlaklaştırıcı etkisi sonucunda da /ö/ sesi oluşabilmektedir. 

/e/>/ö/: dövlet “Devlet” 4/110. 

/ü/>/ö/: pöse “püse” 8/502. 

 

[ö̇]: Yuvarlak, yarı dar bir ünlü olup /ö/ ile /ü/ arasında bir ön sestir. Anlam 

ayırt edici özelliği yoktur. İşlek olarak kullanılan bir ses değildir. Örneklerde daha çok 

/ö/>[ ] daralmasına rastlanılmıştır. 

 
6 MYA’da yaygın olarak boba sözcüğü kullanıldığı için, bȯba biçimi daralma örneği olarak alınmıştır. 

/b/ dudak ünsüzünün yuvarlaklaştırıcı etkisiyle baba>boba değişimi yaşanmıştır. 
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/ö/>[ö̇]: dö̇nderidi “döndürürdü” 6/51, dö̇verbiçer “biçerdöver” 10/72, ö̇tė̄ 

“öteki” 26/16, dö̇v “döv” 27/27. 

MYA’daki yaygın/standart biçiminde /-ö-/ sesi bulunduğu için /ü/>[ö̇] 

gelişmesi olarak ele alınmayan örnekler de bulunmaktadır: bö̇yükler “büyükler” 8/343, 

gö̇zelce “güzelce” 10/311.  

/ü/>[ö̇]: bö̇tün “bütün” 6/16, hö̇rmet “hürmet, saygı” 8/459, dö̇ven “düven” 

10/129, yö̇rek “yürek” 25/79. 

ö̇rüzġar “rüzgâr” 8/20 örneğinde ise ø->i-> ȱ->ü-> ö̇- gelişmesi yaşanmıştır. 

 

2.1.1.1.7. /u/ Ünlüsü ve Alt Sesbirimleri 

/u/: Yuvarlak, dar bir art ünlüdür. MYA’da ÖTT ile ortak kullanımların dışında 

/o/>/u/ daralmasına da sıkça rastlamak mümkündür. Bu özelliği günümüz Türk yazı 

dillerinden Tatarca ve Başkurtçada karakteristik olarak görmekteyiz. MYA’da da 

görülen bu daralma eğilimini Kıpçakça etkisi olarak değerlendiren çalışmalar 

bulunmaktadır (Akar, 2011: 31). 

 /ı/>/u/: furunumuz “fırınımız” 16/174.7 

/o/>/u/: undan kėyri “ondan sonra” 3/161, unḷar “onlar” 3/161, unuŋ “onun” 

6/37, sav‿uḷ “sağ ol” 6/117, ġonya uvasına “Konya Ovası’na” 8/404, dú͜ún saḷunḷarı 

“düğün salonları” 4/75, urfan “Orhan” 22/255, torus dāḷarında “Toros Dağları’nda” 

25/179.  

Metin dışı olarak derlenen ve Batı dillerinden giren sözcüklerde dahi bu 

değişime rastlanmaktadır: betun “beton”, pulis “polis”, pantul “pantolon” gibi. 

 

[ú] : Yuvarlak, dar, yarı ince türden bir ünlüdür. /u/ ile /ü/ arasında bir sestir. 

Anlam ayırt edici özelliği yoktur. Manav ağzında çok yaygın olmayan bu ara ses, bir 

 
7 Fakat Rum. phournos sözünden gelen “furun” biçimi (Ayverdi, 2010: 382), MYA’da karakteristiktir. 

Eski metinlerde de “furun” şeklinde geçen bu sözcüğün “fırın” biçimi ÖTT etkisiyle yaygınlaşmaktadır. 
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Yörük ağzı özelliği olarak görülmektedir. Ercilasun, [ó] sesi gibi bu sesi de Damal 

Türkmenlerini Anadolu’nun diğer yerlerindeki Yörük ve Türkmenlere bağlayan 

mühim bir unsur olarak görür (Ercilasun, 1983: 54). 

/u/>[ú]: súyuŋ “suyun” 8/179, bú‿sefer “bu sefer” 24/198. 

/ü/>[ú]: Orta damak ünsüzleri [ǥ] ve [ḱ] ile aynı hecede bulunan /ü/ sesi, yarı 

kalınlaşarak [ú] sesine dönüşebilmektedir: ǥún “gün”  1/26, meşḱúr “meşhur, ünlü” 

6/3, ǥúmül “altı susam bağıyla oluşturulan yığın” 8/12, ḱúleş “güreş” 10/14, ǥútdüm 

“güttüm” 13/26, ḱúlü “külü” 23/345, búḱerdik “bükerdik” 25/89. 

Özellikle Yörük ağzında, diş ünsüzlerinin yanında /ü/ sesinin yarı kalınlaştığı 

görülür: dúşürdüler “düşürdüler” 4/90, dúŋyaya “dünyaya” 8/38, şúŋkü “çünkü” 

8/100, súratḷı “sür’atli, hızlı” 1/29, súlek “Sülek” 4/31, múddetce “müddetçe, sürece” 

8/136, vúcudūŋ “vücudunun” 8/189, úsdünde “üstünde” 9/140, cúmadan “Cuma 

namazından” 11/41, dúlbedile “tülbentle” 11/237, maFsúlüne “mahsulüne, ürününe” 

14/23, núfus̱ “nüfus” 15/179, dúşman “düşman” 15/189, súrerdik “sürerdik” 25/38. 

Damak n’sinin etkisiyle de yarı artlılaşma gerçekleşebilmektedir: ǥórdúŋ 

“gördün” 17/179, köyünúŋ “köyünün” 24/124. 

/ğ/ ünsüzü de yarı artlılaşmada etkilidir: yėdi‿ğún “yedi gün” 17/202. 

 

[ũ]: Genizsil /u/ ünlüsüdür. Bir örnekte /ŋ/ ünsüzünün komşuluğunda tespit 

edilmiştir. 

 ḷãŋġıduḳ ḷũŋġuduḳ “langır lungur” 17/62. 

 

2.1.1.1.8. /ü/ Ünlüsü 

/ü/: Yuvarlak, dar bir ön ünlüdür. ÖTT ile ortak kullanımların dışında ilerleyici 

ve gerileyici benzeşmeler sonucunda da /ü/ ünlüsü oluşabilmektedir. 

 /i/>/ü/: terörüs “terörist” 1/53, müsevüre “misafire” 16/142, müşrükler 

“müşrikler” 17/230.  
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/ö/>/ü/: üzür dilerin “Özür dilerim.” 9/278, sümürmeye “sömürmeye” 10/298, 

üyüdürümüş “öğütürmüş” 26/143.  

/u/>/ü/: Gerileyici ünlü benzeşmesi de bu değişimde etkilidir: 

bü‿yüzde “bu tarafta” 1/9. 

 

ÜNLÜLER 

Düz 
Yarı 

Yuvarlak 
Yuvarlak 

Geniş 
Yarı 

Geniş 
Dar Geniş Dar Geniş 

Yarı 

Geniş 
Dar 

Art a, ã ȧ ı å ı̊ o ȯ u 

Yarı Art á  í   ó  ú 

Ön e, ä ė i e̊ ȱ ö  ü 

Tablo 2: MYA’da Kullanılan Ünlüler 

 

2.1.1.2. Ünlülerde Kısalık ve Uzunluk 

Bir sesin çıkarılış ya da eklemlenişi sırasında kapladığı zaman dilimi olarak 

tanımlanan süre, uzunluk ve kısalık biçiminde beliren görece bir nicel olgudur (Vardar, 

2007: 186). MYA’da normal sürede boğumlanan ünlülerin yanı sıra kısa süreli ve uzun 

süreli ünlüler bulunmaktadır. 

 

2.1.1.2.1. Kısa Ünlüler 

Karşılaştırıldığı ünlülere oranla daha kısa sürede çıkarılan ünlülere “kısa ünlü” 

denilmektedir (İmer vd., 2011: 175). MYA’daki kısalmalar daha çok dar-düz ünlülerde 

yaşanmaktadır ve ÖTT’deki geniş-yuvarlak /o/ ve /ö/ ünlüleri ile yarı artlılaşmış 

ünlülerin kısa süreli örnekleri bulunmamaktadır. MYA’daki kısa ünlüler, diğer 

Türkiye Türkçesi ağızlarına benzer şekilde, özel konuşma tempoları ve bazı fonetik 
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olaylar sonucunda gerekli boğumlanma süresini tamamlayamadan oluşurlar (Öztürk, 

2009: 58). En çok kısalmanın /ı/ ve /i/ ünlülerinde olduğu görülmüştür. Kısalmaya 

karşı en dirençli ünlüler /o/ ve /ö/’dür. 

[ă]: Normal süreden daha kısa olarak sesletilen /a/ sesidir. Sınırlı sayıda 

örnekte karşımıza çıkar: ortasını dă açaḷḷardı “ortasını da açarlardı” 11/77, hă 

ödüşleşillerdi “evet, ödünçleşirlerdi” 12/57, hă ḳarḷama yaparıS “evet, karlama 

yaparız”  12/197,  

hoca‿ărarsaŋ “hoca ararsan” 15/111 örneğindeki gibi ünlü ile bitip ünlü 

başlayan ve aralarında duraklama olmayan yapılarda da ünlü kısalması 

yaşanabilmektedir. 

Örnekler incelendiğinde söz içinde iki ünsüzün yanyana geldiği iki örnekte 

karşılaşılan türeme ünlünün kısa olduğu görülür: aḷămanya “Almanya” 9/185, 

tahătadan “tahtadan”  21/383.  

[ĕ]: Normal süreden daha kısa olarak sesletilen bir /e/ sesidir. Şu örneklerde 

ünlü ile bitip ünlü başlayan ve aralarında duraklama olmayan yapılarda ünlü kısalması 

yaşanmıştır: piriḉ dĕ oḷur “pirinç de olur” 6/67, ümmüyĕ ebeŋ “Ümmüye ninen” 21/49, 

nĕ ekecė̄seŋ “ne ekeceksen” 22/100, derisi dĕ emme “derisi de ama” 23/77.  

á͜ĕlim “ayal, eş, zevce” 14/29 örneğinde ise hafif boğumlanmalı /y/ sesinin 

düşmesi sonucu iki ünlü karşı karşıya gelmiş ardından ikinci ünlü kısalmaya 

uğramıştır. 

[ĭ]: MYA’da en sık kısalma ve düşmeye uğrayan seslerden birisi de /ı/ sesidir. 

Bu düz-dar ünlünün kısalma sebepleri ve başlıca örnekleri aşağıdaki gibidir. 

/r/ ünsüzüyle başlayan alıntı sözcüklerde genellikle sözbaşında /ı/ türemesi 

yaşanır. Ancak bazen bu /ı-/ ünlüsü kısalmaya uğrar: ĭrampaya “rampaya” 1/27, 

ĭramazanıŋ “Ramazan’ın” 3/97, ĭrāmetli “rahmetli” 9/231 

Birincisinin son ve ikincisinin ilk sesi ünlü olan iki sözcük yanyana gelirse, 

aḷtĭ‿ay “altı ay” 8/353, asḷĭ‿ō “aslı o” 17/216 örneklerinde görüldüğü gibi 

dayanıksız /ı/ ünlüsü kısalabilir. 
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Genellikle girme sözlerde iki ünsüz arasında [ĭ] türeyebilmektedir: amĭcam 

“amcam” 2/9,  aFĭyonda “Afyon’da” 3/75, ġatĭŕan “katran” 20/115. 

MYA’da ile edatı ile i- fiili ünlü uyumuna bağlı olarak genellikle korunsa da 

kimi örneklerde bu yapıların ekleşmemiş biçimlerindeki /ı/ ünlüsünün kısaldığı 

görülür: yonanĭḷa “Yunan’la” 20/57, āmatḷarĭḷa “Ahmetler’le” 21/100, saḷırĭḷa 

“Salur’la” 15/114; varĭdı “vardı” 3/3, zil hocayĭmış “Zil Hoca’ymış” 3/87, yapaḷḷarĭdı 

“yaparlardı” 7/68, yaparĭḳa “yaparken” 8/5, varĭsa “varsa” 8/217, ararĭsaŋ “ararsan” 

15/114, yazarĭḳa “yazarken” 22/89, aŋḷarĭdıḳ “anlardık” 23/20. 

[ ]: MYA’da en sık kısalma ve düşmeye uğrayan seslerden bir diğeri de düz-

dar /i/ ünlüsüdür. 

heP siniŋ “hepsinin” 10/329 örneği hariç olmak üzere iki ünsüzün yan yana 

geldiği alıntı sözcüklerde türeyen /i/ ünlüsü kısalarak [ ] olabilmektedir: kiḷomet re 

“kilometre” 1/71, as yadan “Asya’dan” 2/84, ġab ri “kabri” 3/109, is mi “adı” 4/30, 

met re “metre” 8/12, át ravını “etrafını” 8/523. ÖTT’de ise bu vurgusuz orta hece 

ünlüleri düşmektedir. 

MYA’da ile edatı ile i- fiili ünlü uyumuna bağlı olarak genellikle korunsa da 

kimi örneklerde bu yapıların ekleşmemiş biçimlerindeki /i/ ünlüsünün kısaldığı 

görülür: şėy le “şeyle” 2/9, develer le “develerle” 7/4, kiŕten le “Kirten’le” 20/7; 

iner ke “inerken” 1/74, dėr dik “derdik” 7/26, gelir miş “gelirmiş” 8/187, kėser miş 

“kesermiş” 10/332, gözel di “güzeldi” 12/325, isdeller di “isterlerdi”16/39, bilmez dim 

“bilmezdim” 21/431, dizer ke “dizerken” 22/65, dėr se “derse” 24/151. ÖTT’de bu 

yapılardaki /i/ ünlüsü genelde düşürülerek kullanılmaktadır. 

Ses düşmesi ya da iki sözcük arasında yaşanan ulama sonucu yan yana gelen 

iki ünlüden birisi /i/ ise kısalabilmektedir: ismā̮ l (<Ar. İsmā‘іl) 3/9, nesl ‿ō “nesli o” 

17/216, o‿ liyen 23/347 

/l/, /r/ ve /ş/ ünsüzüyle başlayan alıntı sözcüklerde sözbaşında /i/ türemesi 

yaşandığı zaman /i/>[ ] gelişmesi yaşanabilmektedir: şam “çam” 8/80, limon “limon” 

22/316, rāmetli “rahmetli” 24/143. 
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[ŭ]: [ĭ] ve [ ] ünlüleri kadar yaygın olmasa da orta kullanım sıklığına sahip kısa 

ünlülerdendir.  

[ĭ] ve [ ] ünlülerinde olduğu gibi ile edatı ve ekleşmemiş i- fiilinde kısa /u/ 

sesine rastlanabilir: uŋŭḷa “unla” 11/76, onunŭḷa “onunla” 16/209; oturuyŭmuş 

“otururmuş” 1/87, topcuyŭduḳ “topçuyduk” 3/78, buḷunurŭmuş “bulunurmuş” 10/344, 

durŭsa “durursa”10/410. 

İki ünsüzün yan yana geldiği alıntı ve Türkçe sözcüklerde [ŭ] türemesi 

yaşanmıştır: bodŭrum “bodrum” 1/121, aFŭyonuŋ “Afyon’un” 8/327, topŭraḳ 

“toprak” 25/27. 

Ses düşmesi ya da iki sözcük arasında yaşanan ulama sonucu yan yana gelen 

iki ünlüden daha dar olan /u/ ise kısalabilmektedir: sŭ‿oḷmayan “su olmayan” 8/62, 

ġoca͜olŭā “Kocaoluk’a” 11/178. 

Kimi sözcüklerdeki orta hece ünlüleri kısalarak [ŭ] olmuştur: oyŭna “oyuna” 

8/271, boyŭna “sürekli” 15/75. 

Bir örnekte /r/ ünsüzüyle başlayan alıntı sözcükte sözbaşında [ŭ] türemesi 

yaşanmıştır: ŭruhunu “ruhunu” 3/64. 

[ü̆]: Çok az sayıda örnekte karşımıza çıkan bir ünlü kısalmasıdır.  

i- ekfiilinin çekiminde: ǥóşü dü “göç idi” 11/17;  

/i/>[ü̆] gelişmesiyle: külü çe (<küliçe < Far. külīçe) “külçe”15/155;  

İki ünsüzün yan yana geldiği alıntı sözcükte: ücü ŕetiyle “ücretiyle” 20/158. 

 

2.1.1.2.1.1. Kısa Ünlülerin Oluşma Nedenleri 

Kısa ünlülerin oluşma nedenlerini belirli eğilimlerle açıklamak mümkündür. 

Kısaca bunları sıralarsak: 

I- Ünlü kısalmaları en az çaba yasasıyla ilişkilendirilebilir. Kudaşev’in U. Ş. 

Bayçura’dan aktardığına göre; “Deneysel fonetik ile yapılan incelemeler sonucunda 

kısa ünlünün boğumlanma süresinin uzun ünlünün boğumlanma süresinden kelime 
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sonunda 3-5 kat, kelimenin diğer yerlerinde ise 2 kat daha kısa olduğu ortaya 

konulmuştur.” (Kudaşev, 2011: 330). 

II- MYA’da ile edatı ile i- fiili, ünlü uyumuna bağlı olarak genellikle korunsa 

da kimi örneklerde bu yapıların ekleşmemiş biçimlerindeki sözbaşı ünlüsünün 

kısalabildiği görülmektedir. 

III- Ses düşmesi ya da iki sözcük arasında yaşanan ulama sonucu yan yana 

gelen iki ünlüden daha dar olanı kısalabilir. 

IV- İki ünsüzün yan yana geldiği alıntı ve nadiren Türkçe sözcüklerde kısa ünlü 

türeyebilir. 

V- Genellikle /l/ ve /r/ ünsüzüyle başlayan alıntı sözcüklerde yaşanan ön ses 

türemesi sonucunda oluşan ünlü kısalabilir. 

 

2.1.1.2.2. Uzun Ünlüler 

Çıkış süresi bir ünlünün süresinden daha uzun olan ünlülere “uzun ünlü” 

denilmektedir (İmer vd., 2011: 252). Altay dillerinin hepsinde, bunun içinde de Türk 

lehçeleri ve ağızlarında, uzun ünlüler bulunur. Uzunluk bir fonemik özelliktir. İki tür 

uzun ünlü vardır: birincil ve ikincil uzun ünlüler. Birincil uzun ünlüler, Altay dillerinin 

en eski aşamasında bile yeniden inşa edildiklerinde uzun ünlülerdi. Bununla birlikte, 

uzunluğun belirli bir aksan türünden kaynaklanması mümkündür. İkincil uzun ünlüler 

ise ünlü + ünsüz veya ünlü + ünsüz + ünlü ses kombinasyonlarından gelişmiştir 

(Poppe, 1965: 177). 

S. Eker, Türkçenin Sesbirimleri ve Belirgin Altsesbirimleri adlı çalışmasında 

ünlü uzunluklarının belirli durumlarda görüldüğünü belirtir. Türkçe kökenli olmayan 

sözlerdeki ses uzunluklarının sebepleri alıntı sözlerdeki birincil (aslî) uzun ünlüler ve 

alıntı sesbirimlerin (ᶜayn, hemze ünsüzleri gibi) düşmesini karşılayan uzunluklardır. 

Türkçe kökenli sözlerde ise birincil (aslî) uzun ünlüler ve diğer ses olaylarının sonucu 

olan ikincil uzunluklar, ünlü uzunluklarının başlıca sebepleridir. Bunların yanında 

ünlünün kendi niteliğiyle bağlantılı olmayan yani söylem düzeyindeki uzunluklar ya 
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da diğer bir söyleyişle uzatmalar da ünlü uzunluklarının nedenlerindendir (Eker, 2007: 

32). 

Manavgat ağızlarındaki birincil ünlü uzunluklarının Türkçe kökenli 

sözcüklerdeki durumu ve alıntı sözcüklerdeki durumu, iki ayrı bölümde ele alınmıştır. 

 

2.1.1.2.2.1. Türkçe Birincil Ünlü Uzunlukları 

Ana Türkçedeki birincil uzun ünlüler, hâlâ, Türkmence ve Yakutçada uzun 

ünlüler veya diftonglar olarak korunmaktadır. Daha sonradan Doerfer’in 

çalışmalarıyla Halaççanın da birincil ünlü uzunluklarını koruduğu görülmüştür. Bu 

uzun ünlüler Ana Türkçeden miras alınmıştır. Türk lehçelerinin çoğunda, birincil uzun 

ünlüler kısalmış ve normal boğumlanma süresine sahip ünlüler ile yakınlaşmıştır. 

Ancak izler hâlâ bulunmaktadır (Poppe, 1965: 177; Tekin, 1995: 38-79). MYA’daki 

Türkçe sözcüklerde birincil (aslî) ünlü uzunlukları; ād, bȫl-, sö͜ün-, vār, yārın, yāyıḷ- 

gibi sınırlı birkaç örnek dışında yoktur.8  

Tekin tarafından Ana Türkçedeki uzun ünlülü kök ve gövdeler arasında 

gösterilen kimi sözcükler ölçünlü Türkçede yaşamazken MYA’da birincil ünlü 

uzunluğunu yitirerek kullanılmaktadır. Örneğin; āgna-  “(hayvan) yerde yuvarlanmak, 

çevrilmek”: Türkm. āğına-, Yak. āŋna- (Tekin, 1995: 171). Bu sözcük ÖTT’de 

bulunmazken MYA’da aslî ünlüsü kısalmış fakat /-ğ-/ ünsüzü düştüğü için telafi 

uzunluğu oluşarak āna- olmuştur. 

Tarihî metinlerde söyün-, sövün- şeklinde de geçen ve Türkmencede sȫn- 

şeklinde söylenen (Tekin, 1995: 184) sözcük MYA’da sö͜ün- “sönmek” şeklinde 

kaydedilmiştir. Derlenen metinlerdeki örnekler şu şekildedir: sö͜ündü “söndü” 8/254, 

sö͜ündürdük “söndürdük” 10/73, sö͜ündüremedik “söndüremedik” 26/112. Metin dışı 

derlemelerde söyün- biçiminde söylendiği de tespit edilmiştir. Uzun ünlülü söylenişi 

 
8 Buna karşılık Korkuteli yöresi ağızlarında aslî ünlü uzunlukları karakteristik olarak görülür. Bu 

uzunlukların büyük bir kısmı eski aslî uzunlukların devamıdır (Atmaca, 2017: 63). Yakın bölgeler 

olmasına rağmen yaşanan bu farklılaşma, Antalya ve çevresine farklı dil özelliklerini barındıran Türk 

boylarının yerleştiğini göstermektedir. 
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MYA için karakteristik olan bu sözcüğün birincil uzun ünlüye sahip olduğu 

bilinmektedir. 

DLT’de hem uzun ünlülü hem de kısa ünlülü olarak tespit edilen, fakat 

Halaçça, Türkmence ve Sahacada bār ~ baar biçimiyle uzun ünlülü olan (Ercilasun ve 

Akkoyunlu, 2015: 573; Tekin, 1995: 172; Vasiliev, 1995: 288) var sözcüğü, MYA’da 

iki farklı metinde uzun ünlülü olarak kaydedilmiştir: vāŕ 20/21, vār 23/257. 

MYA’da yāyılır “yayılır” 9/244, yāyıḷıP‿oturu “yayılıyor” 9/249 

örneklerinde görülen ve “otlayacağı yere dağılmak, otlamak” anlamındaki yāyıḷ- 

fiilinin kökü, ET’deki yay- “yaymak, dağıtmak” fiilidir. Tekin’in çalışmasında “yayık 

dövmek” ve “hamur açmak”9 anlamındaki iki yāy- kökü de uzun ünlülüdür ve 

semantik olarak ET’deki anlama uygun düşmektedir (Tekin, 1995: 175). Türkmencede 

de yay- fiili ýaýmak [ya:ymak] biçiminde uzun ünlülüdür (Kyýasowa, Geldimyradow 

ve Durdyýew, 2016- II: 474). 

Birincil ünlü uzunluğuna sahip olan yārın “yarın” 10/195, 11/158, 27/32 

sözcüğü, ÖTT’de olduğu gibi MYA’da da uzun ünlülü olarak söylenmektedir. 

DLT’de uzun ünlülü olarak āt; Sahacada aat ve Türkmencede at [a:t] 

(Ercilasun ve Akkoyunlu, 2015: 37; Vasiliev, 1995: 2; Kyýasowa, Geldimyradow ve 

Durdyýew, 2016- I: 84) biçiminde olan ad sözcüğü, derlenen iki farklı metinde uzun 

ünlülü olarak kaydedilmiştir: ādı ne? “Adı ne?” 17/226, ādı nėydi? “Adı neydi?” 

21/147. Ancak MYA’da bu sözcüğün genellikle kısa ünlülü olarak söylendiğini 

belirtmek gerekir.  

Ana Türkçede uzun ünlülü olduğu düşünülen ve Türkmencede de bäri [bä:ri] 

(Tekin, 1995: 180; Kyýasowa, Geldimyradow ve Durdyýew, 2016- I: 144) olarak 

kullanılan sözcük MYA’da -dAn ayrılma hâli ekinden sonra uzun ünlülü olarak 

söylenmektedir: esgiden bēri “eskiden beri” 4/7, o zamandan bēri “o zamandan beri” 

22/249. 

Birincil ünlü uzunluğuna sahip olarak kabul edilen sözcüklerden kimisi kişisel 

kullanıma bağlı olarak tespit edilmiştir. Örneğin; bȫleşdirillerdi “bölüştürürlerdi” 

 
9 Buna karşılık MYA’da hamır yaz- “hamur açmak” ifadesi kullanılır. 
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8/28, sǖt “süt” 12/151. Krş. DLT sǖt, Sahaca üüt, Türkmence süýt (Ercilasun ve 

Akkoyunlu, 2015: 52; Vasiliev, 1995: 251; Kyýasowa, Geldimyradow ve Durdyýew, 

2016- II: 300) 

dúyş “deveye seslenme sözü” 9/197 örneğindeki gibi bazı birincil uzunluklar 

aslında ünlem ya da yansıma sözlerin ünlüleri oldukları için uzundurlar (Tekin, 1995: 

165). MYA’da metin dışı derlemelerde rastlanıldığı üzere bēle-~ mēle- “melemek”, 

bö͜ür- ~ bȫr- “böğürmek, bazı büyükbaş hayvanların bağırması” sözleri bu duruma 

örnektir.  

Tekin’in çalışmasında yer almasa da MYA’da börek sözcüğü de birincil ünlü 

uzunluğuna sahipmiş gibi bȫrek 16/142, 23/135 şeklinde söylenebilmektedir.  

 

2.1.1.2.2.2. Alıntı Sözcüklerde Birincil Ünlü Uzunlukları 

Özellikle Arapça ve Farsçadan alıntı sözlerdeki birincil ünlü uzunluklarının 

MYA’da genellikle korunduğu, kimi zaman da kısalarak normal sürede boğumlandığı 

görülmüştür. Bu durum aslında fonetik açıdan Türkiye Türkçesinin ana ağız gruplarını 

belirleyen fonetik ölçütlerden birisidir. Doğu Grubu ve Kuzeydoğu Grubu ağızları, 

alıntı sözlerdeki uzun ünlüleri sistemli olarak kısaltarak normal boğumlanma 

uzunluğuna dönüştürürken diğer Türkiye Türkçesi ağızları, bu konuda, yukarıdaki ağız 

grupları kadar sistemli değildir (Karahan, 2014: 2). 

Metinlerde tespit edilen başlıca örnekleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 

işāret (<Ar. işāret) 1/10, arāzı (<Ar. erāżī) 2/63, millī müdá̄feden (<Ar. millī mudāfa‘a) 

3/76, tāne  (<Far. dāne) 3/144, dīnán (<Ar. dīnen) 4/73, ezdādımızdan (<Ar. ecdād) 

7/2, tārihinde (<Ar. tārīḫ) 8/436, dāhil (<Ar. dāḫil) 13/11, pādışāḷıḳ (<Far. pādişāh) 

15/26, nīsan (<Ar. nīsān) 19/44, zamānı  (<Ar. zemān) 21/421, ǥóyá̄ (<Far. gūyā) 

22/498, hālen (<Ar. ḥālen) 25/68.  

Aslen kısa ünlülü olan, fakat herhangi bir nedene bağlı olmayarak yörede 

karakteristik olarak uzun ünlülü söylenen alıntı sözcükler de bulunmaktadır:  

kiḷō “kilogram” 23/95.  
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Aslen uzun ünlüye sahip olan bazı örneklerde ünlü kısalmasının dışında /y/ 

türemesi de yaşanmıştır: ayit (<Ar. c ā’id) 4/42, say̥de (<Far. sāde) 20/135, sayten (<Ar. 

ẕāten) 23/79. Aslen uzun ünlüye sahip olmasa da bünyesinde barındırdığı ᶜayn 

ünsüzünün erimesi sonucu ikincil ünlü uzunluğu kazanan fakat onun da kısalması 

sonucu /y/ sesinin türediği örnekler de bulunmaktadır:  

ġuryá (<Ar. ḳurᶜa) 17/234, iy̥dam (<Ar. iᶜdām) 27/68. 

Alıntı sözcükler aslî ünlü uzunluklarının korunmasının yanı sıra Türkçenin 

fonetik özelliklerine uyarak ikincil ünlü uzunluklarına sahip olabilmektedir. Bunların 

örneklerine “İkincil Ünlü Uzunlukları” başlığı altında yer verildiği için ayrı bir 

bölümde değerlendirilmemiştir. 

 

2.1.1.3. İkincil Ünlü Uzunlukları 

MYA’da ikincil ünlü uzunlukları çok yaygın olarak görülmektedir. Normal 

süreli ünlülerin uzamasına neden olan bazı ses olayları bulunmaktadır. Ünsüz erimeleri 

(ve ᶜayn, hemze ünsüzlerinin düşmesi), hece kaynaşması ve ünlü birleşmeleri bu 

konuda etkili olan başlıca ses olaylarıdır.  

Yöre ağızlarında ikincil ünlü uzunlukları, az sayıdaki örnekte anlam ayırıcı 

özelliğe sahiptir. 

āḷ “ağıl” 23/273 ~ aḷ “ön” 25/170, 

ǥó̄s “göğüs” 8/584 ~ ǥóS “göz” 22/514, 

oḷ “o” 17/40 ~ ōḷ “oğul” 14/28. 

 

2.1.1.3.1. Ünsüz Aşınması veya Düşmesi Sonucu Oluşan Uzun Ünlüler 

MYA’da iç ya da son sesteki /f/, /ğ/, /h/, /k/, [ḳ], /n/, /ŋ/, /r/, /v/, [w] ile /y/ 

ünsüzlerinin erimesi kendilerinden önceki ünlünün boğumlanma süresinin normal 

ünlü süresinden daha uzun olmasına neden olur. 
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2.1.1.3.1.1. Sözcük Kök ve Gövdelerinde 

MYA’da sözcük kök ve gövdelerinde ünsüz aşınması veya düşmesi sonucu 

uzun ünlüler oluşabilmektedir. En yaygın ses düşmesi örnekleri, Türkçe kökenli 

sözcüklerde /ğ/ ünsüzünde ve alıntı sözcüklerde ise /h/ ünsüzünde görülmektedir. 

Arapçadan alıntı sözcüklerdeki ᶜayn ve hemze ünsüzlerinin düşmesi de kurallıdır. 

 

/f/ erimesi sonucu oluşanlar: sōra (< Ar. sufre) “sofra” 2/116. 

/ğ/ erimesi sonucu oluşanlar: dāḷarda “dağlarda” 1/24, yāḷıḷar “Yağlılar 

mahallesi” 3/9, dȫme “düğme” 3/108, ōḷaḳ “oğlak” 6/81, dōru “doğruca” 10/264, yā 

“yağ” 12/35, gündōdu “Gündoğdu” 17/80, Sėytinyā “zeytinyağı” 18/51, ōlu “oğlu” 

22/193, āzıma “ağzıma” 27/68. 

/h/ erimesi sonucu oluşanlar: ırāmatlıḳ (<Ar. raḥmet+lik) “rahmetli” 2/58, 

í̄rac (<Ar. ihrāc) “ihraç” 3/8, sí̄r (<Ar. siḥr) “büyü” 3/58, dēşet (<Ar. dehşet) “dehşet” 

3/122, zēmeri (<Ar. zemherīr) “kara kış” 8/132, sabāḷa “sabahleyin” 12/100, bāşış 

(<Far. baḫşiş) 16/79, mísmilḷāyı “Besmeleyi, Bismillah’ı” 21/408, ġāve (<Ar. ḳahve) 

“kahve” 22/41. 

[ḳ]>[ġ]>/ğ/ erimesi sonucu oluşanlar: çocūduḳ “çocuktuk” 11/98, āşam 

“akşam” 16/52, yōdu “yoktu” 21/67. 

/k/>/g/>/ğ/ erimesi sonucu oluşanlar: böyǖnden “büyüğünden” 18/41, yǖsek 

“yüksek” 22/156, gelecēdik “gelecektik” 24/75, çekdīne “çekdiğine” 25/102. 

yīrmi “yirmi”18/87 örneğindeki -g->-ğ->ø gelişmesi ise artsüremlidir. Kimi 

tarihî Türk yazı dillerinde yigirmi şeklinde kaydedilen bu sayı, yukarıdaki gelişme 

seyrine uygun olarak ikincil ünlü uzunluğuna sahip olmuştur. MYA’da hem kısa 

ünlülü örneğine hem de uzun ünlülü örneğine rastlamak mümkündür. 

/m/ erimesi sonucu oluşanlar: tām mı? “tamam mı?” 22/461. 

/n/~/ŋ/ erimesi sonucu oluşanlar: sōra (<soŋra) “sonra” 9/163.  

/r/ erimesi sonucu oluşanlar: doḷdurūduḳ “doldururduk” 21/271.  
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/v/~[w] erimesi sonucu oluşanlar: sēmedikleri “sevmedikleri” 8/476, 

dȫdüremen “dövdüremem” 10/352, dȫme “aşurelik buğday, dövme” 11/62, taḳırdǡḳ 

“tahtadan yapılan yayık yayma aracı” 12/260. 

/y/ erimesi sonucu oluşanlar: hȫle “şöyle” 1/106, āşa “Ayşe” 2/122, ȫle 

“öyle” 4/42, burā “buraya” 6/9, devēle “deveyle” 8/415, bȫle “böyle” 11/134, şȫle 

“şöyle” 22/184, sȫlerin “söylerim” 24/221.  

ᶜAyn /ع/ erimesi sonucu oluşanlar: yāní (Ar. yaᶜnī) 7/29, dāvā (<Ar. daᶜvā) 

9/100, mīdamı (<Ar. miᶜde) 20/298, cúmā (<Ar. cumᶜa) 22/176, sāt (<Ar. sāᶜat) 

27/147.  

Hemze /ء/ erimesi sonucu oluşanlar: mēmur (<Ar. me’mūr) 15/172, tēmin 

(<Ar. te’mіn) 20/43. 

Ünsüz aşınması sonucu oluşanlar: āğ̥aş “ağaç” 2/100, kė̄y̥ri “sonra” 16/110. 

 

2.1.1.3.2. Hece Kaynaşması Sonucu Oluşan Uzun Ünlüler 

/f/ erimesi sonucu oluşanlar: Özellikle Mustafa adında karşılaşılan bir 

özelliktir. 

ġara‿mı̊sdānıŋ “Kara Mustafa’nın” 9/183, musdānıŋ “Mustafa’nın” 24/24. 

/ğ/ erimesi sonucu oluşanlar: çóplǖnden “çöplüğünden” 1/69, ǥútdǖm 

“güttüğüm” 8/227, aşşādan “aşağıdan” 9/265, sīr “sığır” 12/26, dǟliz “değiliz” 17/23, 

babă‿ocāmıŋ “baba ocağımın” 18/21, dāmıza “dağımıza” 19/60, çāḷḷı‿oḷā 

(<Çağıllıoluk’a) “İbradı’nın üstünde yer alan bir yayla” 24/120, dērmende 

“değirmende” 26/24.  

/h/ erimesi sonucu oluşanlar: ırātımız “rahatımız” 12/35, hasdāne “hastane” 

(<Far. ḫaste + ḫāne) 15/201.  

/ŋ/ erimesi sonucu oluşanlar: sōra (<soŋra) 27/5. 

/y/ erimesi sonucu oluşanlar: h̥üsēn “Hüseyin” 15/120.  

/z/ erimesi sonucu oluşanlar: ācıḳ “azıcık” 6/115. 
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2.1.1.3.3. Ekleşme Durumunda Ortaya Çıkan Uzunluklar 

MYA’da şimdiki zaman ekinden önce ünsüz + ünlü biçiminde ve düz, geniş/ 

yarı geniş ünlü bulunursa ünlü uzaması meydana gelmektedir. Şimdiki zamanın hem 

olumlu hem de olumsuz çekiminde bu uzunluk kendini korur. iniyorurḷar “iniyorlar” 

17/156 örneğinde görüldüğü gibi diğer ünlü tiplerinde bu uzunluğa rastlanmaz. 

MYA’nın karakteristik özelliklerinden birini teşkil eden bu durum, eskicil 

çekim yapısının izlerini taşımaktadır. Türkçenin tarihî dönemlerinde ünlüyle biten fiil 

kök veya gövdesine gelen ünlü zarf-fiil (-A) ekinin üstüne -yorur fiili gelerek şimdiki 

zaman çekimi elde edilmiştir. Bu kalıplaşmış ekleşme sırasında iki ünlü arasında /y/ 

sesi türemiştir. Bilindiği üzere –(y)A yorur yapısı ilk defa EOT devrinde, XIII. 

yüzyılda görülür ancak XV. yüzyıldan itibaren şimdiki zaman çekiminde kullanılmaya 

başlanır. Bu yüzyıldan itibaren giderek işlekliğini artırarak genelleşmiştir (Gülsevin, 

2011: 98). MYA’da ekin yapısında en az çaba yasası gereğince ses düşmesi yaşanmış, 

yan yana gelen iki ünlünün birleşmesi sonucu ikincil bir ünlü uzunluğu ortaya 

çıkmıştır. Dilin tarihî dönemlerinde tamamlanmış bu gelişim şöyle gösterilebilir: 

dė-y-e yorur> dė [-y->ø]-e yorur> dė̄yorur “diyor” 10/40. 

tıḳıḷāyoruyuz “tıklatıyoruz” 1/25, Ḳafamda ēleşmēyoru “kafamda durmuyor” 

6/113, yė̄yoru “yiyor” 9/191, beŋzēyoru “benziyor” 9/179, uçuḳḷāyoru “uçukluyor” 

23/403; gėtmēyor “gitmiyor” 3/13, vėrmēyoruḷar “vermiyorlar” 15/143. 

 

2.1.1.3.4. Sözcük Birleşmeleri Yoluyla Oluşan Uzun Ünlüler 

Derleme yapılan bazı kişilerde, bazen iki farklı sözcük arasında yapılan kesinti 

yani durak kaybolmakta ve tek bir sözcükmüş gibi söylenebilmektedir. Sözcük 

birleşmeleri yoluyla oluşan uzun ünlüler aşağıdaki yollarla oluşmaktadır: 

I- Ünlü + ünlü birleşmesi sonucunda ortaya çıkan uzun ünlüler: Ünlüyle 

biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük yan yana geldiği zaman 

ünlülerden biri diğerinin içinde kaybolabilir. 
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nōḷuyoru “ne oluyor” 10/220, äsgerdēke “askerde iken” 21/476, amcōḷūḷa 

“amca oğluyla” 27/41, nōḷur “ne olur” 27/132.   

II- Ünlü + ünsüz birleşmesi sonucunda ortaya çıkan uzun ünlüler: ėrtesǖn 

“ertesi gün, yarın” 1/20, ne var, nōḳ? “ne var, ne yok?” 4/98, nāpaḷım? “ne yapalım?” 

10/146, şíndikībi “şimdiki gibi” 13/92, zabādar “sabaha kadar” 24/179.  

durō (<dura ġoy) “dur” 15/155 sözü, belki de emir veya isteğin daha etkili 

belirtilmesi için yörede karakteristik bir şekilde son hecesi vurgulu ve sözcük 

birleşmesi sonucu uzun ünlülü olarak söylenir. Yörede aynı anlamda durēt (<dura gėt)  

(MDD- Hacıisalı) sözü de kullanılır.  

 

2.1.1.3.4. Vurgu ve Tonlamadan Kaynaklanan Uzun Ünlüler 

Sözcüklerde ve anlatım birimlerinde en az bir hece bulunmaktadır. Hece sayısı 

birden fazla olunca her hecenin söyleyişi aynı olmaz. Hecelerden biri, diğerine göre 

baskılı söylenir. Vurgulu olan hece diğer hecelerden daha güçlü söylenmesiyle 

ayrılabilir (Demircan, 2009: 123; Ahanov, 2013: 244). MYA’da, ÖTT’de olduğu gibi 

vurgu çoğunlukla belli bir hecede bulunur. Dolayısıyla belli oranda durağan vurguya 

sahiptir. MYA’da bu durumdan dolayı oluşmuş uzun ünlüler bulunmaktadır. MYA’nın 

vurgu sisteminin ÖTT ile aşağı yukarı aynı özelliklere sahip olmasından dolayı 

yalnızca bu uzunluklar ele alınmıştır. 

 

2.1.1.3.4.1 Ünlemlerdeki Uzunluklar 

  MYA’da ünlemler diğer sözlere göre daha vurgulu söylenmektedir. 

Metinlerdeki başlıca örnekler şöyledir:  

hā 1/8, hāh 6/36, hōyn 17/131, áyēn 21/183, yēn 22/365, āyēn 27/98.  

 

2.1.1.3.4.2. Ezgili Söyleyişlerdeki Uzunluklar 
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Normal uzunluğa sahip kimi sözcükler ‘ezgileme’ sonucunda uzun ünlülü 

duruma geçebilmektedir. Derlenen metinlerde bu şekilde örnekler bulunmaktadır: 

şıḳdım ġoca dā başınā, yazı da yazdīm hece daşınā, hece daşınā 11/250, ben ölüsem 

de ay gėlīn sen yarini tezelē, tezelē 11/255, yoḷḷadīm çorapḷār yar bacānā oḷdu mū 

11/265, kiremitden bacāsı /ders oḳudur hocāsı/ çataḷ süsmek daḳınmış/ aḳ hatıcanıŋ 

ġocāsı 22/52-55 gibi.  

 

2.1.1.3.4.3. Diğer Kişisel Vurgulamalar Sonucu Oluşan Uzunluklar 

  Sözcüklerde bir hecenin daha vurgulu söylendiği gibi, cümle içinde bir sözcüğe 

dikkat çekmek için de o sözcüğün vurgulu söylenmesi söz konusudur. Diğer 

sözcüklere göre özel bir ezgiyle söylenen böylesi vurgulara ‘mantık vurgusu’ adı 

verilir. Konuşma dilinde, mantık vurgusu konuşanın dikkat çekmek istediği söz 

üzerinde bulunmaktadır (Ahanov, 2013: 249) Başlıca örnekler:  

āḷ “al” 6/1, vāġȯna “vagona” 7/14, īs cīs yoḳ “ses seda yok” 12/107, sav‿ūḷ 

“sağ ol” 22/574, ġarāğ̥ ġara “kara kara” 23/6, oyā oyā “oya oya” 23/101, d li “deli” 

26/91. 

 

2.1.1.3.4.4. Ton 

Ton; titreşen, ses veren varlığın titreşim sayısının az ya da çok oluşudur. Sesin 

yüksekliği ya da düşüklüğü, tizliği ya da pesliği biçiminde de adlandırılabilir (Aksan, 

2009- CII: 13). Konuşanın ayırıcı nitelikler yüklediği sözcüklerde ton değişmektedir. 

Ton, vurgu farklılıklarının yanı sıra cümle boyutunda da farklı ipuçları verir. Konuşma 

dilimizde olduğu gibi, MYA’da da yargı bildiren cümleler alçalan tondadır. Soru 

cümlelerinde yükselen, yanıtlarda ise alçalan tonlama vardır (Eker, 2001: 305-306). 

şíndī/ oraya başḷayacǡmızda, aŋnayan adam dėdiyki, bi ġoḷu yoḳ adamıŋ, 

bunuŋ içinde ya üş ya dórT para var çoḳ dērli dėdi. “Şimdi oraya başlayacağımız 

zaman o işlerden anlayan adam dedi ki, bir kolu yok adamın, bunun içinde üç ya da 

dört para var, çok değerli dedi.” 1/140 
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yórük ǥóçǖ/, hindi amĭcam, evel develer varıdı. “Yörük göçü, şimdi amcam, 

önceleri develer vardı.” 4/8 

ora varır bi/ sorar. “Oraya varır, bir sorar.” 17/118  

dutdum buŋa yumrūŋ birini ta/ şoraya bi ġodūmda şėyiŋ üsdüne gėtdi, betunuŋ 

üsdüne yoḷa. “Tuttum buna yumruğun birini ta şuraya bir koyduğumda şeyin üstüne 

düştü, yola, betonun üstüne.” 24/237 

türk asgeriniŋ başına cavırıŋ subayı ġumandanḷıḳ yapdı arḳadāş\. “Türk 

askerinin başına gâvurun subayı komutanlık yaptı arkadaş.” 2/40 

ġader ḉekerdik şėkerden, kimiŋ numarası fazḷa oḷur̥sa öteki parasını óderdi, 

biz neler ḉekdik amcam yā\. “Kura çekerdik şeker için, kimin sayısı fazla olursa 

diğerinin parasını o öderdi, biz neler çektik amcam ya.” 8/150 

bizim burda ne ȫretmen oḷdū/, ne hemşire, ne bi şė̄y\. “Bizim burada ne 

öğretmen olan oldu, ne hemşire, ne de bir şey.” 14/55 

Bu örneklerin dışında da Yörük ağzının yazıyla gösterilemeyecek biçimde 

tonlamasının (ya da tınısının) farklı olduğu görülmektedir. Bu durum Yörük ve Manav 

ağızlarının ayırıcı özelliklerindendir. 

 

2.1.1.4. İkiz Ünlüler 

Farklı kaynaklarda kayanünlü, ikili ünlü, çiftünlü, diftong gibi çeşitli adlar 

verilen ikiz ünlüler “aynı seslem içinde yer alan ve başlangıçta duyulan sesin bitişte 

yerini başkasına bırakması yoluyla gerçekleşen ünlü” türüdür (İmer vd., 2011: 172). 

Diğer bir deyişle aynı nefes baskısı altında boğumlanan ve tek bir ünlü değerinde olan 

çift ünlüdür (Korkmaz, 1992: 85). ÖTT’de saat, vaat gibi alıntı sözlerin dışında ikiz 

ünlülere rastlanılmazken MYA’da çeşitli fonetik olaylar sonucu oluşmuş ikiz ünlüler 

bulunur. Ünsüz erimelerinin yanı sıra iki sözcüğün ulanarak birleşmesi de ikiz 

ünlülerin oluşmasında etkilidir. Ayrıca Arapçadan alınma sözlerin dilimize geçmesi 

sırasında ᶜayn (ع) veya hemze (ء) ünsüzlerinin düşmesi de ikiz ünlülerin oluşmasına 
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sebep olabilmektedir (Erdem ve Bölük, 2012: 67). Ağız çalışmalarında ikiz ünlüler 

eşit, yükselen ve alçalan olmak üzere üç başlık altında incelenmektedir. 

 

2.1.1.3.1. Eşit İkiz Ünlüler 

Her iki öğesindeki ünlü aynı ve boğumlanma süresi eşit olan ünlü türüdür 

(Korkmaz, 1992: 86). MYA’da daha çok /ğ/ sesinin erimesi sonucu görülmektedir. 

Metinlerde tespit edilen örneklerden bazıları şöyledir: 

/ğ/ erimesi sonucu oluşanlar: ḷī “ağalığı” 3/23, d rçıḳ “dağarcık, deriden 

yapılan bir çeşit torba” 8/261, y r “yağar” 8/315, b nirdi “beğenirdi” 7/62, y nim 

“yeğenim” 24/106, s r “sığır” 1/150, gėşl m “gençliğim”3/138, yúḱsekl  “yüksekliği” 

8/129, oḷd  “olduğu” 2/75, uzunḷ nda “uzunluğunda” 8/237, çoc  “çocuğu” 26/88, 

d n “düğün” 26/126 

/h/ erimesi sonucu oluşanlar: s b‿oḷ “sahip ol” 15/148, m lle “mahalle” 

17/59. 

  [ḳ]>[ġ]>/ğ/ erimesi sonucu oluşanlar: ḷ bım “lakabım” 13/1, ġır sa 

(ġırığısa< ġırıḳısa <ġırık ise) 8/203, yörükçül ŋ “Yörükçülüğün” 7/20. 

ᶜAyn / عْْ / erimesi sonucu oluşanlar: aḷḷah t na (<Ar. teᶜālā) 8/321, s t (<Ar. 

sāᶜat) 11/100, zen tiŋ (<Ar. ṣanāᶜat) “mesleğin” 6/84. 

İki sözcük arasında yaşanan ulama sonucu oluşanlar: ġar şdan 

“karaağaçtan” 4/50, yayḷ ḷaŋdansa “Yaylaalan’dansa” 15/126, cez vine “ceza 

evine” 17/95. 

Sözcüğün aslında olan ikiz ünlüler: Tek örnekte artsüremli olarak yaşanan 

ve [-ġ-]>/-ğ-/>/-ø-/ gelişmesi sonucu oluşan ikiz ünlü bulunmaktadır: sa͜ar (<saar 

<Moğ. saġar) “herhâlde, sanırım” 10/381.  

Hece kaynaşması sonucu oluşanlar: Arapçadaki Allāhu aᶜlem “Allah en 

iyisini bilir.” anlamındaki söz grubundan önce iki sözcük arasında yaşanan ulama ve 

ardından yaşanan hece kaynaşması sonucu fonetik değişikliğe uğrayarak elle͜em 

“herhâlde” 10/49 olmuştur. Semantik açıdan da anlam değişikliği yaşarak “herhâlde, 



61 

 

galiba” anlamlarını kazanmıştır. Yörede değişkeleriyle birlikte sıkça kullanılan 

sözlerdendir. 

Ünlem:  “ee!” 3/59. 

dú͜ün “düğün” 7/64 örneğinde olduğu gibi alçalma ya da yükselmenin bariz 

olmadığı örnekler de eşit ikiz ünlüler olarak değerlendirilmiştir. 

 

2.1.1.3.2. Yükselen İkiz Ünlüler 

İkinci öğesi vurgulu veya birinci öğeye oranla daha dar veya süreksiz olan ikiz 

ünlü türüdür (Korkmaz, 1992: 85). 

/ğ/ erimesi sonucu oluşanlar: b zḷarı “boğazları” 8/171, çoc  “çocuğa” 

11/113, deli̮ē “deliğe” 23/90  

/h/ erimesi sonucu oluşanlar: m bereyle “muhabereyle, haberleşmeyle” 

3/78, m ḳġaḳ “muhakkak” 8/359, m bbet “muhabbet, sohbet” 17/182, m ḳgemeye 

(<Ar. muḥākeme) “mahkemeye” 25/256. 

İki sözcük arasında yaşanan ulama sonucu oluşanlar: uḷu͜aḷaŋ “Ulualan 

köyü” 4/5. 

 

2.1.1.3.3. Alçalan İkiz Ünlüler 

Birinci öğesi vurgulu veya daha sürekli, ikinci öğesi birinciye bakarak daha dar 

ve süreksiz olan ikiz ünlü türüdür (Korkmaz, 1992: 85). 

/g/>/ğ/~/ğ/ erimesi sonucu oluşanlar: bö͜ürtlen “böğürtlen” 3/134, y rdu 

“yoğurdu” 4/64, bö͜ün “bugün” 6/97, sdosda “ağustosta” 7/4, da͜ıḷmış “dağılmış” 

7/37, d m “doğum” 11/3, d rmende “değirmende” 18/65, d lidi “değil idi” 20/45. 

/h/ erimesi sonucu oluşanlar: ş d‿oḷmuş “şehit olmuş”15/188, ca͜ıḷ “cahil” 

19/66, n tdan “nohuttan” 19/70. 

/y/ erimesi sonucu oluşanlar: á͜ĕlim (<Ar.‘iyāl) “eş, zevce” 14/29.  
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Sözcüğün aslında olan ikiz ünlüler: sa͜ȧr “herhâlde, sanırım” 22/412  

 

2.1.1.5. Ünlü Uyumları 

Ünlü uyumlarında en belirleyici unsur, sözcüğün ilk hecesindeki ünlünün 

niteliğidir. Türk dilinde ve bunun içindeki MYA’da ünlü uyumları, I) Önlük-artlık 

uyumu ve II) Düzlük-yuvarlaklık uyumu olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. 

 

2.1.1.5.1. Önlük-Artlık (Damak) Uyumu 

Türkçede ilk hecede bulunan ünlünün sonraki hecelerde bulunan ünlülerin art 

ya da ön ünlü olmalarını belirlemesi yoluyla büyük bir ünlü uyumu ortaya çıkar (İmer 

vd., 2011: 67). MYA’da, ceseretliymiş “cesaretliymiş” 3/26, ataşḷa “ateşle” 17/181 

örneklerinde de görüldüğü üzere bu nitelikleri taşımayan yabancı kökenli sözcüklerin 

büyük çoğunluğu bu damak uyumuna dâhil olmaktadır. Türkçe kökenli sözcüklerde 

ilerleyici benzeşmeler bu uyuma katkı sağlarken, yabancı kökenli sözcüklerde 

ilerleyici veya gerileyici benzeşmeler etkili olur.  

 

2.1.1.5.1.1. Enkliz 

Köklere koşulan eklerde öndeki hecenin ön ya da art ünlülü oluşuna göre 

sonraki hecelerde öndeki heceye göre uyum bulunur. Ancak biri ön ünlülü diğeri art 

ünlülü iki kök birleşerek tek sözcük oluşturmaları durumunda önce ya da sonra 

gelmesine bakmayarak diğerini uyum açısından kendisine benzetir. Bu ses olayı enkliz 

olarak adlandırılır (İpek, 2016). 

bö͜ün (<bu+gün) 6/97, yōsa (<yok+ise) 10/438, öbüŕ (<o+bir) 20/295, yōḳa 

(<yok+iken) 22/502,  ġayfaḷtı (<kahve+altı) (MDD-Kızılot) gibi. 
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2.1.1.5.1.1. Yazı Dilinde Uyuma Girmeyen Unsurların Manavgat Ağızlarındaki 

Durumu 

2.1.1.5.1.1.1. Ekler 

ÖTT’de uyuma girmeyen ekler dahi, -yor(ur) dışında, MYA’da damak 

uyumuna girerken kimi sözcüklerde orta damak ünsüzlerinin etkisiyle uyum 

bozulabilmektedir. ÖTT’de uyum dışı olan ek ve enklitiklerin durumu MYA’da şu 

şekildedir:  

-ken Zarf-fiil eki 

i- ek-fiilinin zarf biçimi olan bu ek, ÖTT’de tek biçimliyken (Korkmaz, 2014: 

864) MYA’da sondaki /-n/ ünsüz düşmüş biçimi yaygın olarak damak uyumuna 

bağlıdır. 

ikȱ‿ğünlǖken “iki günlükken” 6/81, dėrke “derken” 9/12, girerke barabar “girerken 

beraber, girer girmez” 22/516; başḷāyorūḳa “başlıyorken” 1/118, yaparĭḳa “yaparken” 

8/5, başTayḳan “baştayken” 15/146. 

+ki Aitlik Eki 

ÖTT’de bu ek, ön-yuvarlak ünlü taşıyan dünkü gibi sınırlı sayıdaki sözler 

dışında, sözcük art ünlülü dahi olsa da tek biçimlidir (Korkmaz, 2014: 280). Ancak 

MYA’da EOT’deki gibi dil ve dudak benzeşmelerine uyan dörtlü durumuyla 

kullanılmaktadır. 

onuŋḳu “onunki” 10/314, íşamıḳı “çamınki” 12/185, ġoyunuŋḳu “koyununki” 

16/115, bö͜ünkü “bugünkü” 23/444, biziki “bizimki” 24/34. 

-yor Şimdiki Zaman Eki 

MYA’da -yo~-yor~-yoru~-yorur gibi değişkeleri bulunan şimdiki zaman eki, 

ÖTT’deki gibi uyum dışı kullanılmaktadır. Çok az örnekte /y/ sesinin inceltici etkisiyle 

ekin ünlüsü yarı önlüleşebilmektedir.  

tıḳıḷāyoruyun “tıklatıyorum” 1/24, vėriyorur “veriyor” 10/132; borşḷandıḳ ya, 

gėt yatır dė̄yórúyún, gėtmēyórú, yatırmācan, aḷman da yėmen de dė̄yórú. “Borçlandık 

ya, git yatır diyorum gitmiyor. Yatırmayacağım, almam da yemem de diyor.” 26/65. 
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2.1.1.5.1.1.2. Enklitikler 

 

Ek olmamasına rağmen fonolojik olarak bir ek (bağımlı biçimbirim) gibi başka 

bir birime bağımlı olan ve tek başına kullanılamayan biçimlere klitik (biçimce), sözcük 

sonuna eklenenlere ise enklitik (artbiçimce) denmektedir (İmer vd., 2011: 32-53). Bu 

terimi eklenti olarak adlandırmak da mümkündür (Ercilasun, 2008: 40) MYA’dak 

enklitik olarak kabul edilebilecek söz ile ek arasında bir yerde olan başlıca yapılar: ile 

edatı, i- ek-fiili, ki bağlacı ve soru edatıdır. Bu enklitiklerin önlük-artlık uyumundaki 

durumu şöyledir: 

ile Edatı 

MYA’da tamamıyla önlük-artlık uyumuna giren ile edatı, enklitiklik özelliğini 

de yitirerek ekleşme yolundadır.  

hayvanıḷa “atla” 2/28, båbamıḷa “babamla” 10/68; suyuḷa “suyla” 5/13; nėy le 

“neyle” 16/104, sitiresile “stresle” 26/77. 

i- Ek-fiili 

MYA’da imek fiilinin tamamen önlük-artlık uyumuna girmektedir. 

atarımış “atarmış” 2/53, kėsellerimiş “keserlermiş” 8/188; yaḳınısa “yakınsa” 

22/248, biliseŋ “bilirsen” 16/77; dürüsüdü “dürüsttü” 17/4, dėdimidi “demiştim” 

26/100, varıdı “vardı” 27/10. 

ki Bağlacı 

MYA’da ki bağlacının önlük-artlık uyumuna bağlı olduğu, hatta dudak 

uyumuna girdiği görülür. 

dėmek ki “şu hâlde, öyle ise” 1/77, zannėtdī‿ki “sandı ki, zannetti ki” 21/463; 

oḷmazdī‿ḳı 4/67, baḳsayı‿ḳı “baksa ki” 17/144; yō‿ḳu “yok ki” 6/18, oḷu‿ḳu “olur 

ki” 17/168.  
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2.1.1.5.2. Önlük-Artlık (Damak) Uyumunun Bozulma Nedenleri 

MYA’da önlük-artlık uyumu çok güçlü olsa da ilerleyici ve gerileyici ünlü 

benzeşmeleriyle oluşan önlük-artlık uyumu bazı ünsüzlerin etkisiyle 

bozulabilmektedir. Bu ünsüzler kullanıldıkları sözcük ve eklerde uyum dışı biçimler 

ortaya çıkarabilmektedir. Dolayısıyla damak uyumunu bozan nedenleri, ünsüzler 

üzerinden açıklamak daha doğru olacaktır (Küçükballı, 2013: 59). Yörük ağzında /d/, 

/l/, /s/, /t/ diş eti ünsüzleriyle orta damak ünsüzlerinin, MYA’nın genelinde ise özellikle 

/y/ sesinin etkisiyle önlük artlık uyumu bozulabilmektedir. 

/y/ Ünsüzünün Etkisi: MYA’da /y/ sesinin önlüleştirici etkisiyle kimi sözcük 

ve eklerde damak uyumu bozulabilmektedir. 

antalyá “Antalya” 8/157, dünyáyá “dünyaya” 11/40, hiḳāyá “hikâye” 24/20. 

Şimdiki zaman eki, yörede ÖTT’de olduğu gibi tek şekillidir. Bu sebeple, yarı 

ön ünlüye sahip çok az sayıdaki örneği saymazsak, -yor(ur) eki hem hem art sıradan 

ünlüye sahip sözcüklere hem de ön sıradan ünlüye sahip sözcüklere art ünlülü esas 

şekliyle eklenir. Bu durum önlük-artlık uyumunun bozulmasına yol açar: dė̄yor 

“diyor” 9/88, gėliyorur “geliyor” 10/117, yėniyoru “yeniyor” 26/168. Kimi zaman da 

ekin bünyesindeki /y/ sesi, kendisinden önce gelen ünlüyü yarı önlüleştirerek uyumu 

bozar: yapíyoḷḷar “yapıyorlar” 18/56. 

Ünlü ile biten bir sözcüğe i- fiili geldiğinde arada /y/ yardımcı sesi türer. Bu 

yardımcı sesin etkisiyle bağlı bulunduğu hecedeki ünlü yarı önlüleşebilir ve bu durum 

önlük-artlık uyumunun bozulmasına sebebiyet verir: ġıymatlíymış “kıymetliymiş” 

16/17, aḷdıŋ míydı “almış mıydın” 24/117. 

MYA’da geniş zaman ekindeki /r/ ünsüzünün düşmesi sonucu /y/ türemesi 

yaşanır. Bu türeyen ünsüzün bulunduğu hecede yarı önlüleşme yaşandığı zaman uyum 

bozulur: yapdıríymiş “yaptırırmış” 3/20, ġarışdıríyıs “karıştırırız” 26/119. 

/ğ/ Ünsüzünün Etkisi: MYA’da söz içinde /ğ/ ünsüzünün artlılaştırıcı etkisi 

sonucu damak uyumunun bozulması görülebilmektedir: meğárá “meğer” 9/7, iplíğí 

16/195, óğümde (<öŋümde) “önümde” 25/253. 
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/ŋ/ Ünsüzünün Etkisi: MYA’da /ŋ/ ünsüzünün çevresel etkisiyle ünlüler yarı 

artlılaşarak önlük-artlık uyumunu bozabilir.10 

ǥóŋül “gönül” 4/86, óŋce “önce” 8/49,  áŋ “en” 23/326. 

Kimi zaman yuŋ “yün” 8/262 ve aŋ “en” 23/77 örneğinde olduğu gibi 

artlılaşma tamamlanabilir. Damak n’sinin artlılaştırıcı özelliğine teŋri> taŋrı 

sözcüğünde de artsüremli olarak da rastlanmaktadır.  

Orta Damak ([ǥ] ve [ḱ]) Ünsüzlerinin Etkisi: Daha çok Yörük ağzında 

rastlanılan ve fonetik bir kurala bağlı olarak oluşmayan bu ünsüzlerin yer aldığı 

hecedeki ünlüleri sistemli bir şekilde yarı artlılaşmaktadır. Böylelikle uyum 

bozulmaktadır.  

ǥóynemli “Göynemli” 1/112, ǥúnler “günler” 9/152, ǥúderdik “güderdik” 

13/24, ǥóçerdik “göçerdik” 25/20; ǥóḱdepe yayḷası “Göktepe Yaylası” 4/31, ḱóylüyü 

“köylüyü” 15/67, ḱóḱledik “kökledik” 21/489. 

Diş Ünsüzlerinin Etkisi: Özellikle Yörük ağzında diş ünsüzleri önlük-artlık 

uyumunun bozulmasına yol açabilmektedir. /d/, /l/, /s/, /ş/, /t/ ünsüzlerinin 

çevresindeki ünlüleri önlüleştirmesi ya da artlılaştırması sonucu uyum dışı kalma 

durumu ortaya çıkabilmektedir.11  

dónellerdi “dönerlerdi” 8/250, dóve dóve “döve döve” 16/74; úlser “ülser” 

8/220, óldü “öldü” 17/165; sínırda “sınırda” 1/51, sírtımızıḷa “sırtımızla” 8/11; āşám 

“akşam” 1/8, dėmíş “demiş” 9/107; ótesine “ötesine” 6/7, óte “öte” 16/4. 

Şu örnekte diş ve damak ünsüzlerinin ortak etkisinden söz edilebilir: 

ġúçcúğ‿aḷı “Küçük Ali” 13/19. 

 

 
10 Damak n’sinin yarı kalınlaştırıcı etkisini Türk yazı dillerinde de görmek mümkündür. Örneğin: 

Kazakça мәңгі (mäŋgi) “sonsuz” ve Тәңірі (Täŋiri) “Tanrı” gibi. 
11 Yöre ağızlarında genellikle damak seslerinin artlılaştırıcı, diş seslerinin önlüleştirici etkisi olduğu 

görülmektedir. Bunun sebebi seslerin oluşum yerlerinin sırası olmalıdır. Diş seslerinde meydana gelen 

artlılaşma ise, dóve örneğinde görüldüğü üzere dudak ünsüzlerinin etkisiyle olsa gerektir. 
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Belli Bir Ünsüz Etkisine Bağlanamayan Bozulmalar: Bir örnekte /h/ ya da 

/d/ ünsüzünün etkisine bağlanamayacak şekilde önlüleşme sonucu damak uyumu 

bozulmuştur. Bu durum sözcüğün aslından kaynaklanmaktadır. Aslında uzun olan 

ünlü kısalmış, kısa olan ünlü ise önlüleşmiştir: 

húdudḷarı (<Ar. ḥudūd) “hudutları, sınırları” 24/97. 

Ünlü Benzeşmelerinin Bozucu Etkisi: Türkçenin dil yapısı gereği ünlü 

uyumlarının oluşmasında en büyük etkiye sahip olan ünlü benzeşmeleri çok sınırlı 

sayıda ve çevresel etmenlere bağlı olarak uyumu bozabilmektedir. Aşağıdaki 

örneklerde iki söz arasında yaşanan ulamada ünlü benzeşmeleri sonucu damak uyumu 

bozulmuştur: 

bilmeğ‿uçu “bilmek için” 22/341, yapdī‿íçin “yaptığı için” 23/12. 

Bir örnekte de art ünlü ve ünsüzle biten bir sözcük, kendisinden sonra gelen 

sözcüğün ön ünlüsünü yarı artlılaştırarak damak uyumunu bozmuştur:  

yāni ġåvaḷı da çaḷdıḳ, úfüŕdük. “Yani kavalı da çaldık, üfürdük.” 20/195. 

 

2.1.1.5.3. Alıntı Sözcüklerde Önlük-Artlık Uyumu 

MYA’da yabancı dillerden, özellikle Arapça ve Farsçadan, giren alıntı 

sözcükler genel itibariyle Türkçenin önlük-artlık uyumuna girmiştir. Bu uyumu 

sağlayan ilerleyici ve gerileyici ünlü benzeşmeleri olmuştur. Bazı örneklerde çift yönlü 

etkiden bahsetmek gerekir. Ancak kimi alıntı sözcüklerin uyuma girmediği ya da uyum 

sürecinde olduğu görülür. 

İlerleyici ve gerileyici tam benzeşmeler kimi zaman yalancı eşdeğerde sözlerin 

ortaya çıkmasına neden olabilmektedir: mesele “mesela, örneğin” 2/57 ~ mesele 

“mesele, sorun” 9/117. 12 

 

 
12 Şu örnekte ise /r/>/l/ değişmesi aynı sonuca neden olmuştur: çaḳaḷḷar “çakarlar” 22/502 ~ çaḳaḷḷar 

“çakallar” 12/65. 
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2.1.1.5.3.1. Alıntı Sözcüklerin Uyuma Girme Yolları 

MYA’daki alıntı sözcükler aşağıdaki ses olayları sonucu önlük-artlık uyumuna 

girmektedir: 

İlerleyici ünlü benzeşmesi yoluyla: MYA’da en yaygın benzeşmeler ilerleyici 

yönde gerçekleşenlerdir. 

selem vėrmişler (<Ar. selām + T. vermişler) 3/153, tedevi (<Ar. tedāvī) 8/181, 

mezerlik (<Ar. mezār+ T. -lık) 17/180, ziyāda (<Ar. ziyāde) 22/27, mesele (<Ar. 

mes̱elā) 23/420, ataşḷar (<Far. āteş+ T. -ler) 25/31. 

Gerileyici ünlü benzeşmesi yoluyla: lekin (<Ar. lākin) 4/38, sėyilde (<Ar. 

sāḥil) 21/486, teze (<Far. tāze) 22/341, esger (<Ar. ᶜasker) 24/175. 

Hem ilerleyici hem de gerileyici ünlü benzeşmesi yoluyla: Benzeşmenin iki 

yönlü olmasıyla şu örnekler ortaya çıkar: 

barabar (<Far. ber-ā-ber) 7/46, amanat (<Ar. emānet) 21/536, hülesekelem (<Ar. 

ḫulāṣa-i kelām) “sözün kısası” 24/174. 

 

2.1.1.5.3.2. Uyuma Girme Sürecinde Olan Alıntı Sözcükler 

MYA’da kimi alıntı sözcükler, yarı art (~ön) ünlüye sahip olarak uyuma girme 

süreci tamamlanmamış biçimleriyle kullanılmaktadır. 

meselá (<Ar. mes̱elā) 6/24,  filán (<filan <Ar. fulān) 9/227. 

 

2.1.1.5.3.3. Uyuma Girmeyen Alıntı Sözcükler 

Alıntı sözcüklerden bazıları, MYA’da damak uyumuna girmemiştir. Bu 

özelliği taşıyan sözcüklerin yoğunlukla Arapça kökenli olması ise dikkat çekicidir. 

isdifā (<Ar. istiᶜfā’) 3/14, ziyáret ėtdi (<Ar. ziyāret + T. etti)15/167, yāni  (<Ar. 

yaᶜnī) 19/33, siḷahḷıḳ (<Ar. silāḥ+ T. -lık) 22/560, misāFir (<Ar. musāfir) 23/169. 
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İlk hecesinde, birçok çalışmada önlüleştirici özelliğine değinilen, /c/ ünsüzü 

bulunmasına, /e/ ünlüsü taşımasına, hatta kaynak dilde ve ÖTT’de de /l/’nin ince 

okunmasına rağmen şu örnekteki uyumsuzluk da göze çarpmaktadır:  

ceḷaḷa “Celâl’e” 10/198. 

 

2.1.1.5.4. Düzlük-Yuvarlaklık (Dudak) Uyumu 

Türkçe sözcüklerde sözcük içerisindeki ünlülerin düzlük-yuvarlaklık açısından 

ilk hecedeki ünlüye göre ayarlanması temeline dayanan dudak uyumu, Türkiye 

Türkçesinde; düz ünlüden sonra düz, yuvarlak ünlüden sonra düz-geniş ya da dar-

yuvarlak ünlü gelmesi şeklinde kurallaşmıştır (Öztürk, 2009: 66). 

MYA’da dudak uyumu, düzleşme yönünde ÖTT’ye göre ileri durumdadır. 

MYA’da, I) tam dudak uyumu ve II) yarım dudak uyumu olmak üzere iki tür dudak 

uyumundan bahsetmek mümkündür. Birinci tür, yukarıda bahsedilen kuralın tam 

olarak işletilmesi yoluyla olmaktadır. Hatta bu düzleşme, ünlü yuvarlaklaşmalarının 

en önemli sebebi olarak kabul edilen dudak ünsüzlerine rağmen 

gerçekleşebilmektedir. İkinci tür ise, dudak ünsüzlerinin yanındaki ünlüleri yarı 

yuvarlaklaştırması sonucunda gerçekleşir.  

ÖTT’de düzlük-yuvarlaklık uyumuna girmeyen armut, çamur, davul, kavun, 

kavurma, karpuz, pamuk, yağmur gibi Türkçe kökenli sözcükler, MYA’da düzlük-

yuvarlaklık uyumuna bağlıdır: armıt 22/317, çamırıḷa 12/180, davıḷḷar 5/9, ġavınıŋ 

8/536, ġavırmaḷar 25/154, ġarPız 10/447, pambıḳ 23/198, yāmır 24/138. 

ÖTT’de dudak uyumu dışında kalan ve dudak ünsüzlerinin etkisi olmayan kimi 

alıntı sözcüklerde de düzleşme görülür: fasille (<Rum.) “fasulye” 6/67, banya (<İt. 

bagno) “banyo” 8/358, motur (<Fr. moteur) “traktör” 13/89, horaz (<Far. ḫorūs) 

“horoz” 15/105, doḳdur (<Fr. docteur) “doktor” 21/533, hoturānı (<Fr. photographe) 

“fotoğrafını” 22/503. 

MYA’da bazı örneklerde düzlük-yuvarlaklık uyumunun tamamlanmamış 

olduğu görülür. Bu yarım uyumun başlıca örnekleri şöyledir: ísmāḷ çavı̊ş “İsmail 
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Çavuş” 3/11, māmı̊t “Mahmut” 4/14, tavı̊ḳ “tavuk” 8/545, yavrı̊m “yavrum”16/69, 

vurdı̊ḳ sıra “vurdukça” 18/49, barı̊dı “barudu” 22/542, ġavı̊rıdıḳ “kavururduk” 23/157. 

 

2.1.1.5.5. Düzlük-Yuvarlaklık (Dudak) Uyumunun Bozulması 

MYA’da şimdiki zaman ekinin, ÖTT’de olduğu gibi, düzleşmeyerek dudak 

uyumunun dışında kaldığı görülür. Ancak bu durum ÖTT’nin etkisiyle değil, eski 

yapının korunmasıyla ilgilidir.  

gösdermēyoḷḷar “göstermiyorlar” 3/60, ġaçıyorus “kaçıyoruz” 9/227, 

varıyorur “varıyor” 10/26, dė̄yoru “diyor” 27/28. 

gėçiyi “geçiyor” 18/21 örneğinde olduğu gibi birkaç istisnaî  durumda ek 

düzleşip daralarak uyuma bağlanabilmektedir. 

 

2.1.1.6. Ünlülerle İlgili Ses Olayları 

2.1.1.6.1. Ön Ünlülerin Artlılaşması 

Belli ünsüzlerin kalınlaştırıcı etkilerine bağlı olarak veya sözcük içinde oluşan 

başka nedenlerle ön ünlülerin kalın sıraya geçmesi olayı (Vural ve Böler, 2011: 135), 

artlılaşma olarak tanımlanır. MYA’da bu artlılaşmalar tamamlanabileceği gibi ön 

damak ünlülerinin yarı art ünlülere geçişi yoluyla yarım da kalabilir. 

MYA’da ön ünlülerin artlılaşmasının iki yolu bulunmaktadır:  

I) özellikle diş ve orta damak ünsüzleriyle /ğ/ ve /ŋ/ ünsüzlerinin artlılaşmaya 

sebebiyet verebilmesi;  

II) Ünlülerin birbirini etkilemesi yani ilerleyici ve gerileyici benzeşmelerdir. 

 

2.1.1.6.1.1. Ön Seste Karakteristik Artlılaşmalar 

/e-/> [á-]~/a-/: át rāvına “etrafına” 8/319, ável “evvel” 12/60, ásas “esas” 

18/18 áŋ “en” 23/326, áşer “eşer” 24/113; aŋ böyük “en büyük” 25/200. 
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áfendīm “efendim” 20/32 örneğinde ÖTT ile karşılaştırıldığında bir /e-/>[á] 

gelişmesi yaşandığı düşünülse de bu sözün yöre ağzına ÖTT üzerinden değil, direkt 

kaynak dilden geçmiş olabileceği dikkate alınmalıdır: áfendi < afendi < Rum. aféndis 

< authentês (Ayverdi, 2010, 323).  Böylelikle bir artlılaşmadan değil yarı 

önlüleşmeden bahsetmek gerekir. 

/i-/> [í-]~/ı-/: ísmāḷ “İsmail” 3/11, íşler “çalışır, işler” 4/55, íşamıŋ “çamın” 

8/219, íŋgilizden “İngiliz’den” 20/63; ısdanbul b zına “İstanbul Boğazı’na” 2/48. 

/ö-/>[ó-]~/o-/: óŋceden “önceden” 1/15. 

omar “Ömer”  24/175 örneğinde ise ön ünlülerin artlılaşması söz konusu 

değildir. Çünkü Arapçadan alınan bu sözcük kısmen aslını korumuştur: (<Ar. ᶜUmar 

~ ÖTT Ömer)  

 

2.1.1.6.1.2. İç Seste Karakteristik Artlılaşmalar 

MYA’da özellikle ilerleyici ünlü benzeşmeleri ve bazı ünsüzlerin artlılaştırıcı 

etkisi, ön sese nazaran iç seste daha fazla artlılaşma yaşanmasına yol açmıştır. 

/-e-/>/-a-/: habarḷarı “haberleri” 1/17, ırāmatḷı “rahmetli” 2/58, āmatḷar 

“Ahmetler köyü” 6/7, bozāmatḷı “Bozahmetli” 16/33, ataş “ateş” 23/342, haraḷda 

“herhâlde” 27/23. 

/-e-/>[-á-]: ziyārát‿ėtmişler “ziyaret etmişler”  3/44, aynán “aynen, aynıyla. 

4/59, tárbiye “terbiye” 4/71, ǥámíyá “gemiye” 17/230. 

/-e-/>/-o-/: Şu iki karakteristik örnekte iç sesteki /e/’nin gerileyici benzeşme 

sonucunda artlılaştığı ve dudak ünsüzlerinin etkisiyle yuvarlaklaştığı görülür:  

cowaP “cevap” 17/3, mobaḷı “vebali” 27/101. 

/-i-/>[-í-]: ırāmatḷığíl “rahmetligil” 27/155.  
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bíz “biz” 6/50, sízíŋ “sizin” 9/23, bízím “bizim” 25/27 örnekleri de dâhil olmak 

üzere altı farklı metinde tespit edilen kişi zamirlerindeki bu ses değişimi ise dikkat 

çekicidir.13 

hızmatḷarḷar (<Ar. ḫidmet) “hizmetini görürler” örneğinde ise ön ünlülerin 

artlılaşmasında öncelikle /ḫ-/ sesi, /-i-/ sesini artlılaştırmış, ardından ilerleyici uzak 

yarı benzeşme sonucu /-e-/>/-a-/ değişimi yaşanmıştır. 

/-ö-/>[ó]: Bu artlılaşmanın özellikle orta damak ünsüzleri etrafında çevresel 

olarak, sistemli bir şekilde ortaya çıktığı görülür. 

ḱóyündenin “köyündenim” 1/1, ǥóŋlü “gönlü” 10/126, ǥóçerdik “göçerdik” 

13/11, yórǖdük “Yörüktük” 26/8.  

Derlenen metinlerde doksan dokuz yerde /-ö-/ ünlüsünün, /d/ ünsüzü 

komşuluğunda yarı artlılaştığı tespit edilmiştir:  

dóneller “dönerler” 15/39, dóḱersiŋ “dökersin” 16/143, dóvüşdük “dövüştük” 

25/233. 

/-ü-/>[ú]: Bir Yörük ağzı özelliği olarak görülen bu artlılaşma da yoğun olarak 

orta damak ünsüzleri etrafında çevresel olarak, sistemli bir şekilde ortaya çıkar. 

yúḱlersek “yüklersek” 4/14, ǥúnlük “günlük” 12/299. 

Bu örnekte ise gerileyici benzeşmenin etkisi bulunmaktadır: bú‿sene “bu 

sene” 26/173. 

 

2.1.1.6.1.3. Son Seste Karakteristik Artlılaşmalar 

 
13 Bu değişimleri bireysel kullanımlar dışında da Tatarca ve Kazakça gibi Türk yazı dillerinde 

rastlanması dolayısıyla bir Kıpçak eğilimi olarak da değerlendirmek mümkündür. Kazakçanın temel 

sesdiziminde yer alan bu ses, Kiril esaslı Kazak alfabesinde [Ii] harfiyle gösterilmektedir. Krş. сіз “síz”, 

біз “bíz”. Tatarcadaki /í/ sesinin, Kazakçadaki kapalı e’ye yakın bir söyleyişi bulunduğu için Kiril 

temelli alfabede [Ee] olarak gösterilen kimi örneklerdeki sesleri de bu minvalde değerlendirebiliriz. 

Örneğin: сез “síz”, без “bíz”, татар теле “tatar tílí”. Bununla birlikte ел “yıl” örneğinden de 

anlaşılacağı üzere bu harf, farklı ses değerlerini de karşılamaktadır. 
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Son seste yaşanan artlılaşmaların en büyük sebebi ilerleyici ünlü 

benzeşmeleridir. Bunun yanında kimi örneklerde orta damak ve diş ünsüzleriyle /ğ/ 

ünsüzünün de etkisi görülmektedir. 

/-e/>[-á]: çanaḳġaḷá “Çanakkale” 10/398, rabiyáyá “Rabia’ya” 11/56, gemiyá 

“gemiye” 17/230, hiḳāyá “hikâye” 24/20. 

/-i/>[í]: yaní “yani” 6/27, ḱí “ki” 10/163. 

/-ü/>[-ú]: ǥóşdú “göçtü” 16/215, böyüğú “büyüğü” 17/183. 

 

2.1.1.6.2. Art Ünlülerin Önlüleşmesi 

Art ünlülerin önlüleşmesi, bazı ünsüzlerin etkisiyle sözcük içinde kalın (art) 

sırada bulunan ünlü ya da ünlülerin ince (ön) sıraya geçmesi olayıdır (Vural ve Böler, 

2011: 134). Her iki önlüleşme sebebi hem Türkçe kökenli sözcükler hem de alıntı 

sözcükler için de etkilidir. 

 

2.1.1.6.2.1. Ön Seste Karakteristik Önlüleşmeler 

/a-/>[á-]: Şu örneklerde gerileyici, uzak, yarım ünlü benzeşmesi sonucunda art 

ünlüler önlüleşmiştir: 

áteşde “ateşte” 12/163, ásgere “askere” 22/132.  

/u-/>[ú-]: MYA’da için edatı yaygın olarak uçu(n) olarak kullanıldığı için şu 

örnekte ilerleyici benzeşme sonucu yarı önlüleşme yaşanmıştır:  

körpe‿úçún “hayvan yavruları için” 22/445.  

/u-/>/ü-/: Şu örnekte /y/ sesinin önlüleştirici etkisiyle hem ön seste hem de iç 

seste /u/>/ü/ gelişmesi yaşanmıştır:  

üyürdü “uyurdu” 8/478. 
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2.1.1.6.2.2. İç Seste Karakteristik Önlüleşmeler  

/-a-/>/-e-/: dene “tane” 9/45, birez “biraz” 24/152, antelleniŋ “Antalya’nın” 

27/83. 

/-a-/>[-á-]: Şu örneklerde /y/ sesinin önlüleştirici etkisi etkilidir. 

ḳuzáy (<ḳuz+ay) “kuzey” 9/272, ġoláy “kolay” 10/422. 

Bazı örneklerde çift yönlü benzeşme sonucu önlüleşme gerçekleşebilmektedir. 

Şu örneklerde /-i-/ kaynaklı ilerleyici, /-y-/ kaynaklı gerileyici benzeşmeler 

yaşanmıştır. 

liráya “Liraya” 6/13, fiyátdan “fiyattan” 24/197. 

/-u-/>/-ü-/: yürdük (<yurduḳ) “yıkardık” 21/284.14  

 

2.1.1.6.2.3. İç Seste Karakteristik Olmayan Önlüleşmeler 

/-o-/>[-ó-]: ÖTT’de olduğu gibi MYA’da da sadece art ünlüyle tespit edilen 

şimdiki zaman ekinde, ekin bünyesinde bulunan /y/ sesinin ve ilerleyici ünlü 

benzeşmesinin etkisiyle, /o/ ünlüsünün yarı önlüleştiği birkaç örnek bulunmaktadır. 

Bu örnekler karakteristik değildir.  

gösdermēyórler “göstermiyorlar” 3/61, dė̄yórú “diyor” 26/15. 

 /-u-/>[-ú-]: Derlenen metinlerde /d/ ünsüzünün yarı artlılaştırıcı etkisi olduğu, 

/h/ ünsüzünün ise çevresindeki ünlüleri önlük-artlık yönünden etkilemediği 

görülmüştür. Bu durumda şu örnekleri karakteristik olarak görmemek gerekir: 

húdudunda “hududunda” 7/8, húdudḷarı “hudutları” 24/97. 

 

2.1.1.6.2.4. Son Seste Karakteristik Önlüleşmeler  

 
14 Krş. yumaḳ. EOT devrinde yuġmaḳ örneğinin bulunması sözcüğün ünlüsünün art ünlülü olduğunu 

gösterir (Dilçin, 2018: 263-264). Böylelikle /y/ sesinin inceltici etkisiyle yü- biçimi ikincildir. 
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 Son sesteki önlüleşmeler çoğunluklar ilerleyici ünlü benzeşmeleri sonucunda 

ortaya çıkmaktadır. Bu benzeşmelerin en yaygın örnekleri amma ve mesela 

sözcüklerinde görülmektedir. 

 /-a/>/-e/: bele “bela” 2/7, emme “amma, ama” 2/115, mesele “mesela” 26/94.   

/-ā/>/-ē/: hatdē “hatta” 27/58. 

/-a/>[-á]: meselá “mesela” 6/24. 

Şu örnekte ise ünlü benzeşmelerinden ziyade /l/ ünsüzünün ön avurtta 

boğumlanması etkili olmuştur: hālá “hâlâ” 23/377. 

 

2.1.1.6.3. Düz Ünlülerin Yuvarlaklaşması 

MYA’da çeşitli fonetik sebeplerle düz ünlüler, yarı veya tam olarak 

yuvarlaklaşabilmektedir. Düz ünlülerin yuvarlaklaşmasında dudak ünsüzlerinin 

çevresel etkileri ve ünlü benzeşmeleri temel sebeplerdir. 

 

2.1.1.6.3.1. Ön Seste Karakteristik Yuvarlaklaşmalar 

/a-/>[å-]: /v/ dudak ünsüzünün etkisiyle ön seste yarı yuvarlaklaşma 

yaşanabilmektedir: åvuşḷarıyḷa “avuçlarıyla” 8/446, åvasını “Avason (Yaylaalan) 

köyünü” 16/82. 

Şu örnekte ise ulama sırasında ilerleyici ünlü benzeşmesinin etkisi olmuştur: 

o‿ådama “o adama” 24/224. 

/i-/>[ȱ-]: Gerileyici, uzak, yarı benzeşme sonucu oluşan bu ses değişiminde 

dudak uyumunu kurma eğiliminin de etkili olduğu düşünülebilir.  

ȱk‿üḉ “iki üç” 25/189. 

 

2.1.1.6.3.2. Ön Seste Karakteristik Olmayan Yuvarlaklaşmalar 
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/i-/>[ȱ-]: Bir örnekte ilerleyici ünlü benzeşmesi sonucunda olduğu görülen ve 

karakteristik olmayan bir yuvarlaklaşma yaşanmıştır: 

suyuŋ ȱçȱne “suyun içine” 23/311 

 

2.1.1.6.3.3. İç Seste Karakteristik Yuvarlaklaşmalar 

/-a-/>[-å-]: Özellikle baba sözcüğünde karşımıza çıkmaktadır. /b/ dudak 

ünsüzünün çevresindeki düz ünlüleri yuvarlaklaştırıcı etkisi bulunmaktadır. Ancak 

MYA’da bu sözcüğün karakteristik olarak yuvarlak ünlülü söylenmesi, baba>båba 

gelişmesinin mi olduğunu yoksa dudak ünsüzlerine rağmen bir daralma ve gerileyici 

ünlü benzeşmesinin yani boba>båba gelişmesinin mi yaşandığını söylemekte zorluk 

çıkarmaktadır. 

båbamıŋ “babamın” 12/2, båbası “babası” 26/41. 

/v/~[w] dudak ünsüzlerinin özellikle öncesindeki /a/ ünlüsünü yarı 

yuvarlaklaştırma etkisi bulunmaktadır:  

piḷåv “pilav” 5/12, yåv “ya” 9/258, håvaya “havaya” 15/57, yåw “ya” 15/99. 

/-a-/>/-u-/: Yukarıda açıklanan /-a-/>[-å-] gelişmesindeki yön sıkıntısı, baba 

sözcüğünün şu değişkesinde de bulunmaktadır:  

bubama “babama” 2/70. 

/-e-/>/-o-/: Dudak ünsüzlerinin etkisiyle şu iki örnekte karakteristik bir 

yuvarlaklaşma yaşanmıştır:  

mobaḷı “vebali” 9/80, cowaP “cevap” 17/3. 

/-e-/>[-e̊-]: /v/ dudak ünsüzünün etkisiyle yarı yuvarlaklaşmanın yaşandığı 

örnekler bulunmaktadır: 

de̊virleri “devirleri” 8/172, de̊vlet “devlet” 15/150. 

/-e-/>/-ö-/: Şu örnekteki yuvarlaklaşma da /v/ dudak ünsüzünün etkisiyle 

gerçekleşmiştir:  
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dövlet “Devlet” 4/110. 

/-ı-/>/-u-/: furunumuz “fırınımız” 16/174 örneğinde ÖTT ile 

karşılaştırıldığında /-ı-/>/-u-/ gelişmesinin yaşandığı söylenebilirse de sözcüğün aslını 

koruduğu da düşünülmelidir.  

Metin dışı olarak derlenen suvardı “sıvardı” örneğinde ise /v/ dudak ünsüzünün 

yuvarlaklaştırıcı etkisi söz konusudur. Dudak ünsüzleri her zaman için ünlü 

yuvarlaklaşmasına yol açmaz: çıbıḳ “çubuk” 16/109 örneğinde olduğu gibi. 

/-ı-/>[-ı̊-]: Dudak ünsüzlerinin etkisiyle MYA’da daima düz ünlüyle kullanılan 

kimi sözcüklerde yuvarlaklaşma yaşanmıştır:  

ísmāḷ çavı̊ş (<çavış) “İsmail Çavuş” 3/11, ġavı̊rma (<ġavırma) “kavurma” 

16/51, ġabı̊ḳ (<ġabıḳ) “kabuk”18/44, davı̊ḷ (<davıḷ) “davul” 24/27. 

/-i-/>/-ü-/: Şu örneklerde gerileyici ya da ilerleyici ünlü benzeşmesi yoluyla 

ünlü yuvarlaklaşması yaşanmıştır:  

düzüne “düzine” 8/292, müsevüre “misafire” 16/142. 

 

2.1.1.6.3.4. Son Seste Karakteristik Yuvarlaklaşmalar 

/-ı/>[-ı̊]: İlerleyici ünlü benzeşmesi sonucu son seste yarı ünlü yuvarlaklaşması 

görülebilmektedir. 

  yarpı̊zı̊ “Yarpuz’u” 4/37, ġarpı̊zı̊ “karpuzu” 24/241. 

/-ı/>/-u/: vaḷḷa ȫle sayġuḷū ḱí ġarı, bildīŋ gibi dė̄l. “Vallahi, öyle saygılı ki 

kadın, bildiğin gibi değil.” 10/165  

Aslında buradaki sayġuḷu örneğinde bir ünlü yuvarlaklaşmasından ziyade 

eskicil yapının korunması söz konusudur. İsim gövdesindeki fiilden ad yapan -ġu 

ekinin ünlüsü EOT’de de yuvarlaktır (Gülsevin, 2011: 134). Sondaki +lıg>+lu 

gelişmesiyle ortaya çıkan  ekin ünlüsündeki uzama ise ekleşme yolundaki ki bağlacıyla 

sözcüğün gövdesi arasında türeyip sonradan düşen /y/ yardımcı sesinden 

kaynaklanmaktadır.  
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/-i/>[-ȱ]: Bir örnekte gerileyici, uzak, yarı ünlü benzeşmesi sonucu /i/ 

ünlüsünün [ȱ] ara sesine dönüştüğü görülür:  

bȱ hüseyn kėḉer tā var. “Bir Hüseyin Keçer daha var.” 8/440 

 

2.1.1.6.4. Yuvarlak Ünlülerin Düzleşmesi 

ÖTT’de dudak uyumu dışında kalan çoğu sözcük, MYA’da düzenli olarak 

uyuma girmiştir. Hatta bu eğilim dudak ünsüzlerine rağmen de gerçekleşebilmektedir. 

Türkçe sözcüklerde geniş- yuvarlak ünlülerin sözcüğün ilk hecesi dışında 

bulunmaması kuralı MYA’da güçlü bir şekilde uygulanmaktadır. Türkçe kökenli 

düzleşmeye uğrayan örnekler “Düzlük-Yuvarlaklık (Dudak) Uyumu” başlığı altında 

geniş olarak ele alındığı için bu başlık altında daha çok alıntı sözcükler ve karakteristik 

olmayan düzleşmelerin oluşum yolları ve yerleri örneklendirilmiştir. 

 

2.1.1.6.4.1. Ön Seste Karakteristik Olmayan Düzleşmeler 

/u-/>[ı̊-]: Bir örnekte diş-dudak ünsüzü /f/’ye rağmen yarı düzleşme 

yaşanmıştır. 

ı̊faḳ “ufak” 22/126. 

 

2.1.1.6.4.2. İç Seste Karakteristik Düzleşmeler 

/-o-/>/-a-/: MYA’da ilk heceden sonraki geniş-yuvarlak ünlüler 

düzleşebilmektedir. 

horaz (<Far. ḫorūs) “horoz” 15/105. 

/-u-/>/-i-/: Şu örnekte önce düzleşme yaşanmış, ardından /l/ ünsüzünün 

etkisiyle önlüleşme yaşanmıştır. Aslını muhafaza ettiği de düşünülebilir. 

fasille (<Rum. phasiolos) “fasulye” 6/67.  
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/-ü-/>[-ȱ-]: Şu örnek, yörenin düzleşme eğilimine15 bağlı olarak ortaya 

çıkmıştır: 

bütȱn “bütün” 24/128.  

 

2.1.1.6.4.3. Son Seste Karakteristik Düzleşmeler 

/-o/>/-a/: Bir örnekte hem düzlük-yuvarlaklık uyumu kuralının işe koşulması 

hem de ilerleyici, uzak, tam benzeşme sonucu ünlü düzleşmesi yaşanmıştır. 

banya (<İt. bagno) “banyo” 8/358. 

 

2.1.1.6.5. Geniş Ünlülerin Daralması 

Yöre ağızlarında özellikle bazı ünsüzlerin daraltıcı etkisi ve/veya ünlü 

benzeşmeleri sonucunda geniş ünlüler daralabilmektedir. Orta hecenin ünlüsünün 

vurgusuz olması da daralmayı etkileyebilmektedir. 

 

2.1.1.6.5.1. Ön Seste Karakteristik Daralmalar 

/e-/>/ė-/: MYA’da /r/ ünsüzünün /e/ ünlüsü üzerinde daraltıcı etkisi 

bulunmaktadır. 

ėrmenīniŋ “Ermeni’nin” 1/45, ėrden “yerden” 3/149, ėres “buğday içinde çıkan 

bir çeşit ot” 8/474. 

/e-/>/i-/: iŋgin “engin” 25/179. 

/o-/>/u-/: undan kėyri “ondan sonra” 3/161, unuŋ “onun” 6/37, urfan “Orhan” 

22/255. 

 
15 İlk hece dışındaki ünlülerin sistemli olarak düzleşmesi günümüz Kıpçak yazı dillerinden olan 

Kazakçanın en belirgin özelliklerindendir. Dudak ünsüzlerine rağmen gerçekleşen düzleşmeleri bir 

Kıpçak etkisi olarak düşünmek mümkündür. Ancak Kazakçanın aksine yine bir Kıpçak yazı dili olan 

Kırgızca, yuvarlaklaşma eğiliminin en güçlü temsilcilerindendir. Değerlendirmede bulunurken bu 

durumu göz ardı etmemek gerekir. 
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/o-/>[ȯ-]: ȯn “on” 8/227, ȯraya “oraya” 9/190, ȯrmancı “ormancı” 27/10. 

/ö-/>/ü-/: üşür “Öşür” 2/110, üzür dilerin “Özür dilerim.” 9/278, üyüdürümüş 

“öğütürmüş” 26/143.   

Türkiye Türkçesinin ağızlarında yaşanan geniş-yuvarlak ünlülerin daralması 

hadisesi ağız çalışmalarında genellikle Kıpçak etkisi olarak değerlendirilmektedir 

(Akar, 2011: 31). Kazan Tatarcası ve Başkurtçada böyle bir değişimden bahsetmek 

mümkünse de anılan Türk yazı dillerinde tam genişleme ya da daralma söz konusu 

değildir. Bu gösterim söyleyişle değil, alfabeyle ilgilidir. 

 

2.1.1.6.5.2. İç Seste Karakteristik Daralmalar  

/-a-/>[-ȧ-]: MYA’da /z/ ünsüzünün çevresel ünlü daraltıcı etkisinden 

bahsetmek mümkündür.  

 nȧ‿zȧman “ne zaman” 14/46. 

Kimi örneklerde /r/ ünsüzü yanındaki /a/ ünlüsünü yarı daraltmıştır. 

arȧrĭsaŋ “ararsan” 15/114, candȧrma “Jandarma (lakap)” 22/240. 

MYA’da /y/ sesinin önlüleştirici etkisinin yanı sıra daraltıcı etkisi de 

bulunmaktadır.  

tereyȧyıḷa “tereyağla” 4/58, basmȧyor “basmıyor” 8/101. 

/-e-/>/-ė-/: Sene “sene, yıl” sözcüğünün ilk hecesindeki /e/ ünlüsü, baştaki /s/ 

ünsüzünün etkisiyle, neredeyse karakteristik biçimde, daralmıştır. 

sėne “sene” 11/161, sėnesindir “senedir” 12/64. 

Özellikle Farsçadan alıntı kimi sözcüklerde /ç/, /ş/ ve /y/ ünsüzlerinin etkisiyle 

/ė/ sesi oluşabilmektedir. 

gepcėyle (<Far. kefçe) “kepçeyle” 5/13, çėşit (<Far. çeşīd) 8/227, pėşman 

oḷdum (<Far. peşīmān) “pişman oldum” 12/330, pėyniri (<Far. penīr) 25/74. 
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/r/ ünsüzünün komşuluğundaki geniş ünlülerin daralma eğiliminde olduğu 

görülmektedir.  Aslî olarak kapalı /e/’li olan sözcüklerin kimisinin /r/ ünsüzü 

komşuluğunda bulunması da dikkat çekicidir. 

gėrek “gerek” 1/43, yėre “yere” 8/585, dėris “deriz” 25/108. 

ondan kė̄ri “ondan sonra” 25/72 örneğinde görüldüğü gibi bu edat, MYA’da 

karakteristik olarak uzun, kapalı /e/ ile söylenmektedir. 

/-e-/>/-i-/: Karakteristik olarak kefen sözcüğünde iç seste ünlü daralması 

yaşanmaktadır. 

keFini “kefeni” 12/6. 

/-ė-/>/-i-/: MYA’nın aslî seslerinden olan kapalı /e/ sesi, sınırlı sayıdaki 

örnekte /i/ ünlüsüyle nöbetleşebilmektedir. 

diyi “diye” 18/98, diyelim “diyelim” 21/7, ziyve (<Zėyve) “Zeyve köyü” 27/57. 

/-o-/>[-ȯ-]: Şu örneklerde /r/ ünsüzünün yarı daraltıcı etkisi söz konusudur. 

ġȯruḳ “henüz olgunlaşmamış ekşi üzüm” 3/13, hȯrda (<MYA horda< 

ho+arada) “şurada” 3/60. 

MYA’da yarı daralma kimi zaman dudak ünsüzlerine rağmen gerçekleşir.  

bȯbam “babam” 2/115. 

/-o-/>/-u-/: Yöre ağızlarında düzlük-yuvarlık kuralına bağlı olarak gerçekleşen 

ünlü daralmaları mevcuttur. Alıntı sözcükler de uyuma girer. 

motur (<Fr. moteur) “traktör” 13/89, doḳdur (<Fr. docteur) “doktor” 21/533, 

hoturānı (<Fr. photographe) “fotoğrafını” 22/503.  

Türkçe kökenli sözcüklerde de benzer bir daralma söz konusudur: 

buynuzundan “boynuzundan” 8/571. 

suvan “soğan” 5/19 örneğinde ise hem /o/>/u/ değişmesi hem de /ğ/>/v/ 

gelişmesi, tam bir Kıpçak tabakalaşmasını örneklendirir surettedir. 
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/-ö-/>[- -]: Yörede karakteristik olarak ÖTT’nin aksine geniş-yuvarlak ünlüyle 

söylenilen kimi sözlerde yarı daralma görülebilmektedir. Bu değişimin ÖTT etkisiyle 

olması muhtemeldir. 

gö̇zelce (<gözelce) “güzelce” 12/215, gö̇zel “güzel” 18/42; bö̇yük (<böyük) 

19/80, bö̇yüklenmedi “büyük görünmedi” 21/211. 

/-u-/>/-i-/~[-í-]: MYA’da kabul et- sözü genellikle ġabil ėt- (MDD) ya da ġabíl 

ėtmen “kabul etmem” 2/64 örneğinde olduğu gibi [í] ünlüsüne sahip olarak telaffuz 

edilir. Özellikle bu örnekte karakteristik kabul etmek gerekir. 

 

2.1.1.6.5.3. İç Seste Karakteristik Olmayan Daralmalar 

/-a-/>/-ė-/: Aşağıdaki örnekte, ikinci hecenin ünlüsünde önce ilerleyici, uzak, 

tam benzeşme sonucu önlüleşme yaşanmış, ardından /r/ ünsüzünün daraltıcı etkisi 

sonucu ünlü daralması gerçekleşmiştir. 

bekėrlerden “bekârlardan” 22/27. 

/-ö-/>/-ü-/: Güzel sözcüğü MYA’da standart olarak gözel ya da gö̇zel şeklinde 

kullanıldığı için sadece bir örnekte tespit edilen /ö/ ünlüsü yerine /ü/ ünlüsünün 

kullanılışı, iç seste karakteristik olmayan bir ünlü daralması olarak değerlendirilmiştir. 

gelişigüzel “baştan savma, lalettayin” 11/230. 

 

2.1.1.6.5.4. Son Seste Karakteristik Daralmalar 

/-a/>[-ȧ]: arabȧ “araba” 24/11, orayȧ “oraya” 27/55. 

/-e/>/-ė/: “Şey” sözcüğünde /-y/ ünsüzünün düştüğü örneklerde de /ş-/ 

ünsüzünün etkisiyle ünlü daralması yaşanmıştır: 

şė “şey” 12/216 

/-o/>[-ȯ]: şȯ (<şo) “şu”13/41.  
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2.1.1.6.6. Dar Ünlülerin Genişlemesi 

MYA’nın genel eğilimi geniş ünlüleri daraltmak yönünde olsa da sınırlı sayıda 

örnekte ünlü benzeşmeleri veya bazı ünsüzlerin çevresel etkileri sonucunda dar ünlüler 

de genişleyebilmektedir. 

 

2.1.1.6.6.1. Ön Seste Karakteristik Genişlemeler 

/e-/>[ä-]: Yöre ağızlarında kimi örneklerde /e/ ünlüsü, normalden daha geniş 

olarak telaffuz edilebilmektedir.  

älerdik “elerdik” 18/121, ävelkǖn “evvelki gün” 20/236, ävel “evvel” 21/17. 

/i-/>/ė-/: ėşde “işte” 3/169. 

MYA’da Arapçadan alınma kimi sözlerde /h/ ünsüzünün ünlüler üzerindeki 

genişletici etkisiyle ön sesteki ünlü önce yarı-genişlemiş, ardından /h/ ünsüzünün 

düşmesiyle telafi uzunluğu ortaya çıkmıştır.   

ė̄tiyarḷadıḳ “ihtiyarladık, yaşlandık” 15/162, ė̄tiyacımızı16 “ihtiyacımızı” 

16/121. 

Yine Arapçadan girme şu sözcükte de ön seste ünlü genişlemesine sıkça 

rastlanmaktadır. 

ėḷaşḷar “ilaçlar” 8/471. 

ÖTT’de iyi olarak kullanılan, yöre ağızlarında ise karakteristik olarak ėyi 

olarak söylenen sözcükte dar ünlünün genişlemesi hadisesi değil, edgü > eḏgü > *eygü 

> eyü > eyi > ėyi gelişmesiyle oluşan eskicil yapının korunması söz konusudur. 

/u-/>/o-/: oyandı “uyandı” 20/48 örneğinde ünlü genişlemesi 

bulunmamaktadır. Çünkü, eski şekil korunmuştur. 

 

 
16 Bu türden ünlü genişlemelerine Azerbaycan Türkçesinde kurallı olarak rastlanmaktadır: ėlm (< Ar. 

ᶜilm), ėhsan (<Ar. iḥsān ), ėhtiyac (< Ar. iḥtiyāc) örneklerinde olduğu gibi. 
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2.1.1.6.6.2. İç Seste Karakteristik Genişlemeler 

/-e-/>[ä-]: bälki “belki” 9/233, dävirde “devirde” 17/31, gär “yaşlı” 21/308. 

/-i-/>/-ė-/: Özellikle hiç sözcüğünde karşılaşılan karakteristik bir genişlemedir. 

/h/ ünsüzünün yanındaki ünlüleri genişletici bir karaktere sahip olduğu anlaşılmaktadır 

(Ercilasun, 1983: 94). 

hėÇ “hiç” 20/180, hėş “hiç” 21/45, hėç “hiç” 22/411. 

Diğer başlıca örnekler şöyledir: cėneyetden “cinayetten” 1/4, şėşelerden 

“Şişeler’den” 24/245. 

ÖTT’de /-i-/’li olarak söylenen kimi sözcükler MYA’da /-ė-/’lidir. Ancak bu 

durum ünlü genişlemesinden kaynaklanmamaktadır. Şu örneklerde eskicil şekiller 

korunmuştur. 

kėyecek “giyecek” 11/132, gėtdiklerinde “gittiklerinde” 23/51. 

/-i-/>[-ȱ-]: Dudak ünsüzünün etkisiyle ortaya çıkmıştır. 

bȱberini “biberini” 23/298. 

/-u-/>/-o-/: Şu Türkçe kökenli örneklerde ünlü genişlemesinden ziyade eskicil 

şekillerin yörede kullanılmaya devam edilmesi söz konusudur. 

yoḳarı “yukarı” 1/84, ōraşdıḳ “uğraştık” 2/9. 

yonanĭḷa “Yunan’la” 20/57 örneğinde de ÖTT’ye göre bir /-u-/>/-o-/ 

değişiminin yaşandığı görünse de Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi bu 

sözcüğün Arapça gibi ikincil bir dil üzerinden değil, o halkın kendisinden Yonan < 

Rum. iones – iaones adının duyulması sonucu /-o-/ ünlüsünü taşıması daha olasıdır.  

/-u-/>[-ȯ-]:  bȯnnar “bunlar” 8/422, bȯḷġaŕísdana “Bulgaristan’a” 20/205 

örneklerinde dudak ünsüzünün etkisiyle yarı genişleme yaşanmıştır. 

/-ü-/>/-ö-/: Bazı örneklerde /h/ ünsüzünün etkisiyle iç seste ünlü genişlemesi 

görülmektedir. 
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hörmet “hürmet” 8/457, hökümdarıŋ “hükümdarın” 17/202, köhlendi 

“küflendi” 22/270. 

ÖTT’deki değişmiş şekillerine karşın şu Türkçe kökenli örneklerde aslî şekiller 

korunmuştur. 

böyük “büyük” 1/77, gözel “güzel” 6/46, yörüyelimiŋ “yürüyelim” 21/226. 

 

2.1.1.6.6.3. İç Seste Karakteristik Olmayan Genişlemeler 

/-u-/>[-ȯ-]: Bir örnekte gerileyici ünlü benzeşmesi sonucu yarı ünlü 

genişlemesi yaşanmıştır. 

ġȯrana “Kur’an’a” 1/118. 

 

2.1.1.6.6.4. Son Seste Karakteristik Olmayan Genişlemeler 

/-e/>[-ä]: Mesela sözcüğü ilerleyici ünlü benzeşmesi sonucunda son seste 

önlüleşme yaşanmış biçimiyle MYA’da kullanılabilmektedir. Ancak yirmi dört 

örnekte son seste bir ünlü genişlemesi yaşandığı görülmüştür. 

meselä (<MYA mesele) “mesela” 23/443. 

/-u/>[-ȯ]: Dudak ünsüzünün etkisiyle aşağıdaki örnekte son seste yarı 

genişleme yaşanmıştır.  

bȯ “bu” 17/117. 

 

2.1.1.6.7. Ünlülerin Genizsilleşmesi 

MYA’da genizsil ünsüzlerle yaşanan ses benzeşmesi sonucunda ünlüler 

genizsilleşebilir. /ŋ/ damak sesi düşerse bu sesten sonra gelen ünlü genizsillik özelliği 

kazanır. Bununla birlikte /ŋ/ ünsüzünün düşmediği örneklerde kendisinden önce gelen 

ünlü genizsil bir nitelik kazanabilir. 



86 

 

/a/>[ã]: bedirmu͜͜ãrı “Bedirpınarı” 9/38, sa͜ã “sana”16/22, ba͜ã “bana” 20/118.  

/ı/>[ı]̃: yaḷıŋ̃ız “yalnız” 4/11, çıŋ̃ġış “bir çeşit ot” 8/560.  

/u/>[ũ]: ḷãŋġıduḳ ḷũŋġuduḳ “langır lungur” 17/62. 

 

2.1.1.6.8. Alıntı Sözcüklerde Uzunluk-Kısalık Nöbetleşmesi 

Arapça ve Farsçadan alınmış bazı sözcüklerin kapalı son hecesinde bulunan 

uzunluklar kısalabilmektedir. Ancak bu kısalmış olan ünlüler, ünlüyle başlayan bir ek 

aldığında yani açık heceye dönüştüğü zaman aslî uzunluğuna döner (Demir ve Yılmaz, 

2011: 116). MYA’da alıntı sözcüklerdeki uzunluklar genelde korunsa da kimi 

örneklerde kısalmış ünlülerde açık hece durumunda tekrar eski uzunluklar ortaya 

çıkabilmektedir. 

zaman 9/83 ~ zamānımızda 19/95 (<Ar. zemān) 

hesápsíz 6/71 ~ hėsāb‿ėt 4/93 (<Ar. ḥisāb) 

hayatda 9/204 ~ hayātımız 18/33 (<Ar. ḥayāt) 

 

2.1.1.6.9. Ünlü Türemeleri 

MYA’da ünlü türemelerini ortaya çıkış biçimleri, yerleri ve nedenlerini şu 

şekilde açıklamak mümkündür: 

 

2.1.1.6.9.1. Ön Seste Ünlü Türemeleri (Prothesis) 

MYA’daki ön seste yaşanan ünlü türemeleri akıcı /l/, /r/ ve /ş/ ünsüzleriyle 

başlayan alıntı sözcüklerde görülür. Söyleyiş kolaylığını sağlamak için ortaya çıkmış 

bir ses olayıdır (Atmaca, 2017: 84). Ön seste türeyen ünlüler kısa ya da normal 

boğumlanma süresine sahip /ı/ ve /i/ ünlüleridir. Az sayıda örnekte ön seste [ŭ] 

türemesi de yaşanmıştır. 
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/ø-/>/ı-/: ırāmaTḷı “rahmetli” 1/148, ıramazanıŋ “Ramazan’ın” 2/125, ırātımız 

“rahatımız” 12/35, ırātsız ėdiyoru “rahatsız ediyor” 24/146;  

Şu sözcükte ise türeme olmamış, sözcük aslî biçimini korumuştur: ĭsıcaḳ 

“sıcak” 8/164, ıssıcaḳ “sıcak” 18/87. 

/ø-/>[ĭ-]: ĭrampaya “rampaya” 1/27, ĭramazanıŋ “Ramazan’ın” 3/97, ĭrāmetli 

“rahmetli” 9/231. 

/ø-/>/i-/: iládin “ladin” 11/173, ilēnlerde “leğenlerde” 12/70, ileş “leş” 15/58, 

iḷāzım “lazım” 15/172, ilezir “rezil” 21/228; irezil “rezil” 6/15, irāmetli “rahmetli” 

9/223; işamḷıḳdı “çamlıktı” 2/19, işamiçine “Çamiçi’ne” 11/178. 

/ø-/>[ -]: şamıŋ “çamın” 8/222, limon “limon”22/316. 

/ø-/>[ŭ-]: ŭrusyadan “Rusya’dan” 2/47, ŭruhunu “ruhunu” 3/64. 

 

2.1.1.6.9.2. İç Seste Ünlü Türemeleri (Epenthesis) 

MYA’da genellikle alıntı sözcüklerin bir kısmında iki ünsüzün arasında kısa 

ya da normal boğumlanma süresine sahip dar ünlüler türer. 

/-ø-/>[-ă-]: aḷămanyada “Almanya’da” 9/185, tahătadan “tahtadan” 21/383. 

/-ø-/>/-ı-/: ġatıranıŋ “katranın” 8/80, tırayvan “tramvay” 21/348, tıraḳdör 

“traktör” 23/363. 

yaḷıŋız “yalnız” 3/59 örneğinde ise ünlü türemesi değil, eskicil biçimin 

korunması söz konusudur. 

/-ø-/>[-ĭ-]: aFĭyonda “Afyon’da” 3/75, sıçĭrarsa “sıçrarsa” 8/241, amĭcaŋ 

“amcan” 27/27. 

/-ø-/>[-í-]: pílasdik “plastik” 8/198, píratiğidi “pratikti” 9/8. 

/-ø-/>/-i-/: Türkçenin yapısı gereği çift ünsüzle Türkçe sözcük başlamaz. Çift 

ünsüzle başlayan alıntı sözcüklerde ise iki ünsüzün arasında dar ünlü türer. Bu türeme, 

kimi çift ünsüzle biten alıntı sözcüklerde de görülür. 
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piḷan “plan” 8/333, modelim “modern” 16/10, pilasdik “plastik” 22/544. 

/-ø-/>[- -]: kiḷomet re “kilometre” 1/71, as yadan “Asya’dan” 2/84, át rāvına 

“eftrafına” 8/319, met re “metre” 23/230. 

/-ø-/>/-u-/: ġonturoḷcusu “kontrolcüsü” 17/102, ġadusturo “kadastro” 21/40. 

/-ø-/>[-ŭ-]: aFŭyonuŋ “Afyon’un” 8/327. 

Türkçe kökenli olmasına rağmen şu örneklerde MYA için karakteristik 

olmayan bir ünlü türemesi ortaya çıkmıştır: soŋŭra “sonra” 17/179, topŭraḳ “toprak” 

25/27. 

/-ø-/>/-ü-/: Çift ünsüzle biten aşağıdaki örnekte karakteristik bir ünlü türemesi 

yaşanmıştır. 

löküs “Lüks, gaz lambası” 3/90.  

/-ø-/>[-ü̆-]: ücü ŕetiyle “ücretiyle” 20/158. 

 

2.1.1.6.9.3. Son Seste Ünlü Türemeleri (Epithesis)  

/-ø/>/-ı/~/-i/:  MYA’da ki bağlacından önce düz-dar ünlünün türeyebildiği 

tespit edilmiştir. 

baḳsayı ḳı “baksa ki” 17/144; dėmişi ki “demiş ki” 10/352. 

 

2.1.1.6.10. Ünlü Düşmeleri 

MYA’da iç veya son seste daha çok düz-dar ünlülerin düşebildiği görülmüştür. 

Ön seste ve son seste herhangi bir ünlü düşmesi metinlerde tespit edilmemiştir. Bu 

ünlü düşmeleri çoğu zaman hece düşmesini de beraberinde getirir. Belli bir disiplin 

altında olmayan ve yazı diline dayanmayan halk ağzında orta hece düşmesi, yazı diline 

göre çok daha yaygındır (Tseng, 2002: 29).17 Bilindiği gibi her ses ve heceyi söylemek 

 
17 Lan-Ya TSENG, hem Türkiye Türkçesinden hem de Türkçenin tarihî dönemlerinden taradığı binlerce 

örnek üzerinde yaptığı incelemelere dayanarak Türkiye Türkçesinde orta hece düşmesinin şartlarını 
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için belirli bir miktarda enerji ve zamanın harcanması gerekir. Konuşma sırasında 

farkında olmadan kişiler, en az çaba yasası temelinde hareket etmekte ve konuşmayı 

hafifletmeye, konuşma için sarf edilecek enerji ve zamanı eksiltmeye yönelmektedir 

(Kudaşev, 2011: 338). Ses ve hece düşmelerinin en büyük sebebi bu eğilimdir. 

 

2.1.1.6.10.1. İç Seste Ünlü Düşmeleri 

MYA’da yaşanan iç sesteki ünlü düşmeleri daha çok ikinci veya son hece ile 

ilgili bir ses olayıdır. İç seste yaşanan ünlü düşmeleri daha çok dar ünlünün düşmesiyle 

yaşanır. Fakat düz-geniş ünlülerin de düşebildiği tespit edilmiştir. Dar ünlülerde 

yaşanan düşmelerin bir kısmı, boynuma 9/36 örneğinde olduğu gibi, ÖTT ile 

ortaklaşır. i- ek-fiili genellikle korunsa da kimi örneklerde düşebilmektedir. Yön 

gösterme eki -rA’nın ünlüsü de sıkça düşmeye uğramaktadır. 

/-a-/>/-ø-/: amcōḷu “amca oğlu” 4/95, oḷḷarda “oralarda” 10/352, buḷḷara 

“buralara” 13/17, hordan (<horadan) “şuradan, oradan” 17/243, burda “burada” 18/87, 

hatmana saçı “Fatma Ana saçı, ölen kadının mezarına konulan bir tutam saç” 21/277. 

/-e-/>/-ø-/: nėrden “nereden” 1/1, dėycė̄m “diyeceğim” 22/203.  

/-ı-/>/-ø-/: yoḳarḷarda “yukarılarda” 3/120, vāsta “vasıta, araç” 7/31, 

ġarnımdan “karnımdan” 10/52, daḳlı “takılı” 21/133, ġaynana “kaynana” 22/30, azcıḳ 

“azıcık” 22/347, yuğarḷardıḳ “yuvarlardık” 23/16,  arnına “alnına” 25/160, ġıvratdıḳ 

“döndürdük” 26/24.  

/-i-/>/-ø-/: daḳḳa “dakika” 4/95, dėllerdi (<dėrleridi) “derlerdi” 8/194, 

içersinde “içerisinde” 15/27, ik‿üş “iki üç” 24/4. 

/-u-/>/-ø-/: boynuma “boynuma” 9/36, belmeburnu “Belmeburnu” 21/184. 

/-ü-/>/-ø-/: amĭcamıŋ ǥóŋlü oḷmadı. “Amcamın gönlü olmadı.” 10/126. 

 
ayrıntılı olarak ele almıştır: TSENG, Lan-Ya (2002). Türkiye Türkçesinde Orta Hece Düşmesi. Ankara: 

Türk Dil Kurumu Yayınları. 
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Örneklerde de görüldüğü üzere MYA’da, ölçünlü dile de koşut olarak, dar 

ünlülerin düşmesi geniş ünlülere göre çok daha fazladır. Bu durum, geniş ünlülerin 

frekansının dar ünlülerin frekansından yüksek olmasıyla doğrudan ilgilidir (Tseng, 

2002: 24-25). 

 

2.1.1.6.10.2. İki Sözcük Arasında Ünlü Karşılaşmasından Kaynaklanan Ünlü 

Düşmesi 

Ünlüyle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük geldiğinde 

genellikle ilk sözcüğün sonundaki ünlü düşebilmektedir. Ünlü düşmelerine genellikle 

ilk hecede rastlanılmasa da n‿işleŋ “ne yapıyorsun” 27/71 örneğinde görüldüğü gibi 

iki sözcüğün birleştiği örneklerde yaşanan ünlü düşmeleri, birinci sözcükte açık hece 

bulunuyorsa ilk hecede de görülebilir. 

/-e-/>/-ø-/: n‿işlerdi “ne yapardı” 8/13, n‿oḷdu “ne oldu” 21/373. 

nĕ‿oḷdu “ne oldu” 2/38, sŭ‿oḷmayan  “su olmayan” 8/62 örneklerinde 

olduğu gibi, kimi zamanlarda düşme yaşanmaz fakat ilk sözcüğün ünlüsü kısalır. 

/-i-/>/-ø-/: ik‿üş “iki üç” 24/4. 

 

2.1.1.6.11. Ünlü Tekleşmesi 

Arapçadan alıntı kimi sözcüklerde ᶜayn ünsüzünün düşmesi sonucu iki ünlü 

yan yana gelebilmektedir. Böylesi durumlarda iki ünlü birleşerek bir tek uzun ünlü 

hâline gelmektedir. En az çaba yasası ile söyleyiş kolaylığını sağlamak amacıyla 

yaşanan bir ses olayıdır. Fiziğin temel yasalarından biri olan “en az çaba yasası”nın 

dilleri evrim yoluyla olgunlaşmaya götüren faktörlerden biri olması gerektir. Bu 

adlandırmadaki “çaba” sözü süreç işlerken harcanan enerji ve zamanın birbiriyle olan 

bağlantısını belirtir (Kudaşev, 2011: 325). 

zirāt (<Ar. zirāᶜat) “ziraat”  2/108, zayāt (<Ar. żāyiᶜāt) “kayıp, zarar” 3/27, sāt 

(<Ar. sāᶜat) “saat” 22/489. 
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2.1.1.6.12. Ünlülerde Göçüşme 

Ses aktarımı olarak da adlandırılan göçüşme, “sözcük içinde seslerin, 

genellikle ünsüzlerin yer değiştirmesi” olarak tanımlanabilir (İmer vd., 2011: 219). 

Ancak sınırlı sayıda örnekte ünlülerin de birbirlerinin yerine geçebildiği görülmüştür. 

e-a~a-e: MYA’da kimi sözcüklerde karşılaşılan karakteristik bir ses 

aktarımıdır. 

ases “esas” 17/23, peḳat “paket” 22/153. 

â-ı~i-á: Kâğıt sözcüğünde önce ünlüler arasında göçüşme yaşanmış, ardından 

gerçekleşen /-ğ-/>/-y-/ değişmesiyle birlikte /y/’nin önlüleştirici etkisi sonucunda /-

ı/>/-i-/ değişmesi de yaşanmıştır. 

kiyátdānḷarı “kâğıttakileri” 3/15. 

-i-â-e~-e-i-á: Üçlü ünlü göçüşmesinin yaşandığı hekiyá örneği, MYA’da 

yaygın olarak kullanılan bir edattır. “Öykünme” anlamı da taşıyan Arapça ḥikāye 

sözcüğü MYA’da hem fonetik hem de semantik bir değişim geçirerek “gibilik” anlamı 

kazanmıştır. 

seniŋ hekiyá “senin gibi” 4/97. 

Bu iki örnek dışında da metin dışı olarak haḷve “helva” (Hacıobası) sözcüğü de 

ünlü göçüşmesine uğramış biçimiyle tespit edilmiştir. Kimi çalışmalarda ünlü 

göçüşmesi örneği olarak verilen dėyi “diye” 27/137 (Öztürk, 2009: 129) sözcüğünde 

ise göçüşme değil, zarf-fiil kullanımına ilişkin bir hususiyet olduğu düşünülebilir.
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2.1.2. Ünsüzler 

ÖTT için en az 23 tane ünsüz bulunurken bunlardan 21 tanesi alfabede yer alır 

(Eker, 2011: 262). Art avurtta oluşan [ḷ] ve art damakta oluşan [ḳ] ünsüzleri alfabede 

gösterilmez. MYA’da, resmî alfabede de gösterilen 21 ünsüzün18 dışında [ḇ], [ć], [Ç], 

[ḉ], [ḏ], [F], [ġ], [ǥ], [ğ̥], [ḫ], [h̥], [ḳ], [ḱ], [ḳ̬] [K], [Ḳ], [ḷ], [l̥], /ŋ/, [n̥], [P], [r̥], [ŕ], [s̱], 

[S], [T], [v̥], [w], [y̥], [ ] ünsüzleri de bulunmaktadır. MYA’da kullanılan /b/, /c/, /ç/, 

/d/, /f/, /g/, /ğ/, /h/, /j/, /k/, /l/, /m/, /n/, /p/, /r/, /s/, /ş/, /t/, /v/, /y/, /z/ ünsüzleri ÖTT’yle 

aynı özellikleri gösterir.19 Böylelikle MYA’da elli bir ünsüz çeşidinin varlığı tespit 

edilir. Bunlardan [Ç], [F], [K], [Ḳ], [P], [S], [T] sesleri yarı ötümlü ünsüzlerdir. [ğ̥], 

[h̥], [l̥], [n̥], [r̥], [v̥], [y̥] sesleri ise zayıf (gevşek) boğumlanmalı ünsüzler olarak 

sınıflandırılır. 

 

2.1.2.1. Ölçünlü Alfabede Bulunmayan Ünsüzler ve Özellikleri 

 

[ḇ]: /b/ ile /v/ sesleri arasında boğumlanan ötümlü bir çift dudak ünsüzüdür. 

Yaygın kullanılmayan bu ünsüzün ortaya çıkışını bireysel kullanım ya da konuşma 

hızıyla ilişkilendirmek mümkündür. Fakat MYA’da iḇradı “İbradı” söyleyişi 

neredeyse karakteristiktir ve derlenen metinlerde yedi kez bu şekliyle geçer. Bir diğer 

çift dudak ünsüzü olan [w], daha çok yuvarlak ünlülerle hece kurarken [ḇ] düz 

ünlülerle hece kurmaktadır (Sağır, 1997b: 392). Yoğunlukla iç seste rastlanılan bir 

ünsüzdür. 

Ön seste: ḇe “ve” 9/101, ḇezirġan “bezirgan” 22/514. 

 
18 ÖTT’de de çok az kullanılan /j/ ünsüzü, MYA’nın aslî sesi değildir. Derlenen metinlerde sadece iki 

örnekte ve /c/>/j/ gelişmesi yoluyla ikincil olarak rastlanmıştır: jansız “cansız” 8/470, mejbur “mecbur” 

13/96. 
19 Bazı çalışmalarda /ğ, h, w, y/ sesleri yarı ünlü olarak kabul edilir (Eker, 2011: 266). Bu konuda 

Demircan şunları belirtir: “/l, r/ ünsüzleri bir ünlü gibi çıkar, ama hece başı ya da bitişinde yer alır. O 

yüzden akıcı olarak adlandırılırlar. /w, y, h, ğ/ sesleri ise çıkışları ünlüye benzemez, hece başında 

ünsüzlük işlevini üstlenir, hece ortasında ise ünlüye katılarak çekirdekte yer alırlar. Kayan ünlü 

oluşturan bu seslere kayıcı denir” (Demircan, 2009: 56). 
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İç seste: şaḷḇa “çalba otu” 8/522, iḇradıḷı “İbradılı” 9/128, yaḷḇırt yaḷḇırt ėder 

“parlar” 10/90, iḇradınıŋ “İbradı’nın” 11/8, ilḇiz “bir çocuk hastalığı” 12/157, 

ġaḇirleri “kabirleri”  22/293, garḇız “karpuz” 24/157. 

 

[ć]: /c/ ile /z/ arası yarı sızıcı, ötümlü bir diş eti ünsüzüdür. Tek örnekte ve ön 

seste tespit edilmiştir. 

 ġarıḷar ćülúF kėserdi. “kadınlar zülüf keserdi” 4/72. 

 

[Ç]: /c/ ile /ç/ arası patlayıcı, yarı ötümlü bir diş ünsüzüdür. Yaygın olarak 

kullanılmamaktadır. İkisi de süreksiz, patlayıcı sesler olan ötümlü /c/ ve ötümsüz /ç/ 

arasında boğumlanır (Sağır, 1997b: 393-394). [Ç] ünsüzüne ön seste 

rastlanmamaktadır. 

İç seste: ǥúçÇǖ “küçüğü” 6/13, hörKüÇünde “hörgücünde” 8/64, 

ardıÇ‿ācından “ardıç ağacından” 11/173, baçÇāzıma “başçağızıma” 23/377 

Son seste: ėḷaÇ “ilaç” 8/470, avantaÇ “avantaj” 8/480, buḷamaÇ “bulamaç 

yemeği” 11/75. 

 

[ḉ]: /ç/ ile /ş/ arasında yarı sızıcı bir diş ünsüzüdür. Kullanım sıklığı yüksek bir 

sestir. /ç/ ile başlayıp /ş/ ile biten bir ses olarak telaffuz edilir. /ç/>/ş/ sızıcılaşmasının 

bir ara merhalesi olan bu sesin Kazan Tatar konuşma dilinde de ч “ç” yerine 

kullanıldığı bilinmektedir. MYA’da daha çok son seste görülür. 

Ön seste: ḉıḳdım “çıktım” 1/3, ḉaŕıḳ “çarık” 20/105, ḉarşafa “çarşafa” 23/287. 

İç seste: iḉine “içine” 1/75, ǥóḉerdik “göçerdik” 7/22, geḉdi “geçti” 17/190. 

Son seste: üḉ “üç” 3/86, ardıḉ “ardıç” 3/167, piriḉ “pirinç” 6/66, dirkeḉ “şişte 

hazırlanan et” 16/49, çėbiḉ “bir yaşındaki erkek keçi” 20/273. 
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[ḏ]: /d/ ile /z/ arası yarı sızıcı bir ünsüzdür. IPA’daki ð 20 sesine yakın olsa da 

o kadar peltek telaffuz edilmez. Bu ses kişisel kullanım sonucu iç seste ortaya 

çıkmıştır. 

boḏāmatḷınıŋ “Bozahmetli’nin” 9/11, eḏeninde “ezanında” 9/233. 

 

[F]: /f/ ile /v/ arası sızıcı, yarı ötümlü bir diş-dudak ünsüzüdür. Daha çok 

/f/>[F] gelişmesiyle oluşmaktadır. Fakat yaygın olarak kullanılan Fur- “vur” 2/59 

örneğinde /ø-/>/v-/>[F-] gelişimi olduğunu söylemek gerekir. MYA’da bu yarı ötümlü 

ünsüz orta sıklıkla kullanılmaktadır. Bölgenin diğer ağızlarında olduğu gibi genellikle 

/f/ ünsüzünün iki ünlü arasında kalmasıyla iç seste oluşan bu ünsüz, /f/ sesinden sonra 

başka bir ünsüz gelince de oluşabilmektedir (Küçükballı, 2013: 96). 

Ön seste: Furūdu “vururdu” 1/106, Fışġırı “fışkırır” 13/75. 

İç seste: ėyniF‿uvasınıŋ “Eynif Ovası’nın” 1/92, çarşaFıḷa “çarşafla” 2/37, 

túFeğ‿ataḷḷardı “tüfek atarlardı” 11/41, taraFına “tarafına” 12/34, ufaḳ teFek “ufak 

tefek” 20/292, çiFt “çift” 23/423, haFtada “haftada”25/14. 

Son seste: ćülúF “zülüf, saç” 4/72, taraF “taraf”16/207. 

 

[ġ]: Art ünlülerle hece kuran patlayıcı, ötümlü bir art damak ünsüzüdür. Diğer 

Batı Grubu ağızlarında olduğu gibi karakteristik değişimlerdendir. Bu ünsüz daha çok 

[ḳ] ünsüzünün söz başında ötümlüleşmesiyle oluşur. Bundan dolayı ön seste bulunma 

sıklığı en yüksek orandadır. İki ünlü arasındaki iç seste görülmez. Sözcüğün son 

sesinde ise çok az bulunur.  

Ön seste: ġaḳdım “kalktım”1/13, ġaypıştaḷı “eğimli” 8/26, ġonuşuyoru 

“konuşuyor” 15/196, ġaşdım “kaçtım” 19/106, ġoyuḳḷar “koymuşlar” 21/18, ġabış 

“boynuzsuz keçi yavrusu” 26/170. 

 
20 IPA Chart with Sounds:  http://www.internationalphoneticalphabet.org/ipa-sounds/ipa-chart-with-

sounds/ (Erişim Tarihi: 10.10.2019) 

http://www.internationalphoneticalphabet.org/ipa-sounds/ipa-chart-with-sounds/
http://www.internationalphoneticalphabet.org/ipa-sounds/ipa-chart-with-sounds/
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İç seste: ġızġın “kızgın” 5/13, ġaFġasyadan “Kafkasya’dan” 17/6, noġtaḷı 

“noktalı” 22/58, başġa “başka” 25/70, manavġada “Manavgat’a” 27/91. 

Son seste: ufaġ “ufak” 2/33, yoġ “yok” 4/4, çocuġ “çocuk” 9/90, baġ “bağ” 

16/132, boncuġ “boncuk” 20/117. 

 

[ǥ]: Yarı art ünlülerle hece kuran patlayıcı, ötümlü orta damak ünsüzüdür. Ön 

damak /g/ ünsüzünün orta damağa kayması sonucu meydana çıkar. Bu ses, kimi 

çalışmalarda yarı art ünlülerin oluşmasını sağlayan bir orta damak ünsüzü (Erdem ve 

Bölük, 2012: 98) olarak tanıtılmaktadır. Sıklık açısından daha çok [ó] ünlüsüyle, ondan 

sonra [ú] ünlüsüyle aynı hecede bulunur. İç seste tespit edilen sınırlı sayıdaki 

örneklerde yarı art [á] ünlüsüyle aynı hecede bulunduğu görülmüştür. Sözcüğün son 

sesinde kullanılan bir ünsüz değildir.  

Ön seste: ǥóçer miş “göçermiş” 1/87, ǥóḱdepe “Göktepe” 8/127, ǥún “gün” 

10/405, ǥúmüşdamḷa “Gümüşdamla köyü” 13/12, ǥólüŋ “gölün” 21/187, ǥútdüm 

“güttüm” 25/242. 

İç seste: iḳāmetǥáh̥ “ikametgâh” 9/105, keşǥáf “keşkek” 26/160. 

 

[ğ̥]: Düşmek üzere olan /ğ/ ünsüzünü gösterir. Konuşma dilinde de düşme 

eğilimi gösteren bir diğer ses olan /ğ/’nin kimi çalışmalarda yarı ünlü olarak kabul 

edildiği daha önce belirtilmişti. Aslında artsüremli olarak /ġ/ ile /g/’den gelişen ön 

damak ve art damak /ğ/ sesleri hakkında tartışmalar bulunmaktadır. Eker’in ifade ettiği 

gibi “yalnızca ünlüden sonra gelebilen bu sesler, ünsüz niteliklerini önemli ölçüde 

kaybetmiş, kendilerinden önceki ünlünün süresini artırır duruma gelmiştir” (Eker, 

2007: 34). Bu özelliği hasebiyle sık sık düşer ve ardında telafi uzunluğu bırakır: dāda 

“dağda” 8/62 örneğinde olduğu gibi. Ön seste bulunmayan [ğ̥], son seste de az sayıda 

örnekte bulunur. Derlenen metinlerdeki [ğ̥] örnekleri, daha çok iki ünlü arasında kalan 

/ğ/ sesinin zayıf boğumlanması sonucu ortaya çıkar. 

İç seste: āğ̥aşdan “ağaçtan” 2/100, dēğ̥işdi “değişti” 6/114, dayağ̥‿attı “dayak 

attı” 10/230, dó̄ğ̥üşüvėrmişler “dövüşüvermişler” 13/36, bāğ̥ırsī “bağırsağı” 23/193. 
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Son seste: beğ̥ “bey” 3/20, ġaradağ̥ “Karadağ” 9/18, puturlūğ̥ “pütürlü” 

22/265. 

 

[ḫ]: Sızıcı, ötümlü, hırıltılı bir art damak ünsüzüdür. Genellikle /ḳ/>/ḫ/ 

değişmesi sonucu oluşur. MYA’nın aslî seslerinden biri değildir. Daha çok kişisel 

kullanımlar sonucu oluşmuş bir sestir. Ön seste rastlanmayan bu ünsüze az da olsa iç 

ve son seste rastlanılır. 

İç seste: noḫutuḷa “nohutla” 6/67, davar ġırḫdıḲḷarında “davar kırktıklarında” 

11/74, ToḫTur “doktor” 11/102, ḳorḫutdu “korkuttu” 11/276, daḫardıḳ “takardık” 

21/301. 

Son seste: ḳırḫ “kırk” 11/117. 

 

[h̥]: Düşmek üzere olan /h/ ünsüzünü gösterir. Örneğine çok az rastlanılır. /h/ 

ünsüzü düşerken ardında genelde telafi uzunluğu bırakır.  

Ön seste: h̥azır “hazır” 3/153, h̥åvada “havada” 9/58, h̥eP h̥ocayımış “hep 

hocaymış” 15/68, h̥ayvanı “atı” 21/507. 

İç seste: sāh̥ib‿oḷan “sahip olan” 1/70, māh̥állemiz “mahallemiz” 3/6, tāh̥a 

“daha” 6/101, tah̥ta “tahta” 19/80. 

Son seste: aḷḷāh̥ “Allah” 2/9, siḷāh̥ “silah” 4/78. 

 

[ḱ]: Patlayıcı, ötümsüz bir orta damak ünsüzüdür. MYA’da özellik Yörük 

ağzında kullanım sıklığı yüksek olan bu ses, yarı art ünlülerle hece kurar.  

Ön seste: ḱóyündenin “köyündenim” 1/1, ḱútúḱ “kütük” 17/136, ḱúlcüleriki 

“Külcüler’inki” 21/336. 

İç seste: yúḱl ̮ē “yüklüğe”1/24, ǥóḱdepe yayḷası “Göktepe Yaylası” 4/31, 

búḱeŕdik “bükerdik” 20/98, óḱüzleri “öküzleri” 23/79. 
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Son seste: yúḱ “yük” 6/15, yórúḱ “Yörük” 17/8, ǥóḱ “gök” 21/477. 

 

[ḳ] : Art ünlülerle hece kuran, patlayıcı, ötümsüz bir art damak ünsüzüdür. [ḳ] 

ünsüzü ön seste yerini genelde [ġ]’ya bıraktığı için iç ve son seste daha yaygın 

kullanılır. Çok kısıtlı olsa da yarı art ünlüyle kullanıldığı örneklere de rastlanmıştır: 

ḳíyısı “kıyısı” 8/513. 

Ön seste: ḳoḳutmayȧn “kokutmayınca” 9/192, ḳırḳḷıḳ “keçi veya koyun kırkma 

makası” 12/229, ḳırḳ “kırk” 21/2. 

İç seste: ġonuşduruḳsuŋdur “konuşturmuşsundur” 8/588, dıḳı “biraz” 10/453, 

baḳmayḷa “bakmayla” 25/91. 

Son seste: çoḳ “çok” 9/269, topḷadıḳ “topladık” 11/28, ōḷaḳ “oğlak” 24/24. 

 

[ḳ̬]:  /ḳ/ ile /ḫ/ arasında yarı sızıcı, bir art damak ünsüzüdür. Türkçe sözcüklerde 

iç seste /ḳ/>/ḳ̬/ tamamlanmamış sızıcılaşması yaşanabilir.  Arapçadan giren bir 

sözcükte ise /ḥ/>/ḳ̬/ gelişmesi yaşanmıştır: baḳ̬sėdeŕsek “bahsedersek” (<Ar. baḥs̱) 

20/196. Ön seste rastlanılmayan bu ünsüzün iç ve son seste örnekleri bulunmaktadır. 

Yörenin aslî sesi olmayıp çok işlek kullanılan bir ünsüz değildir.  

İç seste: ḳırḳ̬ardıḳ “kırkardık” 4/52, yaḳ̬ardıḳ “yakardık” 6/41, faḳ̬ırḷī 

“fakirliği” 25/4. 

Son Seste: ḳırḳ̬ “kırk” 2/6, ġaḳ̬ “kalk” 8/119, ġurudurduḳ̬ “kurudurduk” 11/68, 

yaŋḷıḳ̬ “küçük tuluk” 23/438. 

 

[K] : Genelde ön ünlülerle hece kuran, /k/ ile /g/ arasında katı, patlayıcı, yarı 

ötümlü ünsüzdür. MYA’da genellikle ön ve iç seste rastlanır. Son seste ise sınırlı 

sayıda örnekte tespit edilmiştir. 
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Ön seste: Künde21 “her gün” 2/116, Kelecė̄ “geleceği” 8/371, Kelin “gelin” 

19/94, Kė̄silik “giysi yıkama yeri” 21/524, Kendimizde “kendimizde” 26/189. 

İç seste: şėKilde “şekilde” 3/79, seKiz “sekiz” 8/24, isKembe “işkembe” 8/147, 

äsKerlik “askerlik” 11/51, tekKe “tekke” 22/201. 

Son seste: fireŋK “frenk hastalığı” 8/72, desteK “destek” 19/21, asgeŕliK 

“askerlik” 20/218. 

 

[Ḳ]: /ḳ/ ile /ġ/ arasında bir ses değerine sahip, yarı ötümlü, art damak 

ünsüzüdür. Art ünlülerle hece kurar. MYA’da genellikle ön ve iç seste görülür. Son 

seste sadece iki örnekte tespit edilmiştir. 

Ön seste: Ḳapı “kapı” 8/513, Ḳaş “kaç” 24/117, Ḳaribennik “garibanlık” 25/4. 

İç seste: deliḲanḷı “delikanlı” 9/54, çocuḲdā “çocuktaki” 11/116, başḲa 

“başka” 22/382. 

Son seste: ġabaḲ “kabak” 11/73, ortaḲ “ortak” 21/49. 

 

[ḷ] : /l/ sesinin iki çeşidi bulunmaktadır: [l] ön avurtta oluşur. [ḷ] ise art avurtta 

oluşur ve art ünlülerle hece kuran akıcı, ötümlü bir ünsüzdür (Eker, 2011: 266). Komşu 

ünlülerin art ya da ön oluşlarına bağlı olarak, tamamlayıcı dağılım içinde olduğu için 

fonemik değer kazanmamıştır. Türkçe kökenli sözlerde /l/ sesinin alt sesbirimidir. En 

işlek olarak iç seste görülür. 

Ön seste: ḷafı “lafı” 16/232, ḷata “dar ve kalınca tahta” 25/28, ḷopḷaḳ “bir çeşit 

bitki” 22/314. 

 
21 MYA’da künde varyantı da yaygın olarak kullanılır. künde sözcüğü, ET söz başı ötümsüzlüklerin 

korunduğu örneklerdendir ve Kazakçada olduğu gibi “her gün” anlamını taşır. Bu anlam dışındaki tüm 

kullanımlarda ötümlü değişkesi kullanılır. Örneğin; gün indi “batı”, gün inişlė̄n “güneş batınca” gibi. 

Krş. senede “her yıl” 19/38. 
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İç seste: ġurtuḷuḳḷar “kurtulmuşlar” 3/169, oḷḷardan “oralardan” 16/26, taḷḷa 

“tarla” 21/54, amboḷat “ambulans” (MDD-Yavrudoğan). 

Son seste: sav‿uḷ “sağ ol” 6/117, nahıḷ “nasıl” 8/97, ġıḷcaḷ “kılcal” 19/55, 

davıḷ “davul” 22/169. 

 

[l̥] : Aşınma aşamasındaki /l/ ünsüzüdür. Bu zayıf boğumlanmalı ünsüz tek 

örnekte, son seste tespit edilmiştir. 

ol̥ “o” 6/94. 

 

/ŋ/ : Art ve ön ünlülerle hece kuran sürekli (akıcı), patlayıcı, ötümlü, genizsi 

/n/ 22 ünsüzüdür. Diş /n/’sinden farkı, çıkış yerinin damak olmasıdır. Ön [ɲ] ve art 

damakta [ŋ] boğumlanan iki çeşidi vardır. Uyuma bağlı olarak söz içinde ön veya artta 

boğumlandığı için tek bir işaretle gösterilmiştir.  

doŋ “suyun buz tutması” 8/26 ve don “iç giysisi” 25/266 örneklerinde 

görüldüğü üzere bu ses fonemiktir. Yani anlam ayırıcı özelliğe sahiptir. Ön seste 

rastlanılmayan bu ses, bazı Türkçe kökenli sözcüklerde, ilgi ekinde, 2. teklik kişi iyelik 

ve kişi eklerinde görülür. MYA’nın karakteristik seslerindendir. L. Karahan bu sesin, 

bugün Batı Grubu ağızlarında korunurken, Doğu Grubu ve Kuzeydoğu Grubu 

ağızlarında değişerek veya düşerek kaybolduğunu, /ŋ/ ünsüzünün korunması veya bu 

ünsüzün /n/ ile karşılanması hadisesinin, Anadolu ağızları için ayırıcı bir nitelik arz 

ettiğini belirtmektedir (Karahan, 2014: 19). MYA’da bu sesin değişerek /ğ/ ve /n/’ye 

dönüşmesine ya da düşerek kaybolmasına sıkça rastlanılmaktadır. Bunun en ilgi çekici 

örneği ise neredeyse bütün Batı Grubu ağızlarında baŋa şeklinde olan birinci teklik 

kişi zamirinin yönelme durumu, Doğu Grubu ağızları ya da Azerbaycan 

Türkçesindekine benzer şekilde MYA’da bene biçimindedir. Bu yapının baŋa ve ba͜ã 

 
22 Ağız araştırmalarında damak n’sini göstermek için genelde “ñ” işareti kullanılsa da bu işaretin 

uluslararası transkripsiyon sisteminde ʥ karşılığında olmasından dolayı biz de Gülsevin’in (2011: 2) 

önerdiği gibi “ŋ” işaretini kullandık. ~krş. España (Okunuşu: Espaʥa). 
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varyantları bulunsa da yaygın biçim bene’dir. saŋa~sene nöbetleşmesinde de durum 

aynıdır. 

Konuşma dilinde de /n/; /g/ ve /k/ ünsüzlerinden önce /ŋ/ olarak telâffuz edilir 

(Eker, 2011: 265). MYA’da bu komşuluk yoluyla oluşan yeŋgeŋ “(senin) yengen” 

3/72, haŋġı “hangi” 8/37, çiŋgil (MDD-Karaöz), yaŋġın (MDD-Kızılot) örneklerinde 

diş-dudak ünsüzü /n/’nin alt sesbirimi yani alofonudur ve anlam farkına yol açmaz. 

Bununla birlikte uŋ “un” 11/76, dúŋyaya “dünyaya” 20/284 örneklerindeki gibi 

kuralsız/aşırı damaksıllaşma örneklerine rastlamak mümkündür. 

Az sayıdaki örnekte ise bu sesin ayrışma yolunda olduğu tespit edilmiştir: 

biŋ͡glerce “binlerce” 15/58, soŋ͡ğŕadan “sonradan” 20/48, soŋ͡ġra “sonra” (MDD-

Hacıobası) 

 

 [n̥]: Düşmek üzere olan /n/ ünsüzüdür. Kullanım sıklığı çok düşüktür. Zayıf 

boğumlanmalı bu sesin sadece iç seste örneklerine rastlanır. Bazı örneklerde bu sesten 

önce gelen ünlünün uzadığı görülmüştür. Metinlerde tespit edilen örnekleri şöyledir: 

 gēn̥ç “genç” 1/24, gēn̥ḉ “genç” 9/54, hacı turun̥cuŋ “Hacı Turunç’un” 9/168, 

sevin̥ş “Sevinç köyü” 15/115, bizin̥kinlerden “bizimkilerden” 21/173, gēn̥şlik 

“gençlik” 24/25, gēn̥şlere “gençlere” 24/40, īn̥sanōḷu “insanoğlu” 24/122. 

 

[P] : /b/ ile /p/ arası patlayıcı, yarı ötümlü bir çift dudak ünsüzüdür. Genellikle 

/p/>[P] değişimiyle oluşur. Şu örneklerde ise /b/>[P] gelişmesi söz konusudur: Puçaḳ 

“bıçak” 22/267, Paḷtayı “baltayı” 22/288, Pişiriyis “pişiririz” 23/131, Paḳḷavıyı 

“baklavayı” 23/151. 

Söz sonunda daha işlek olarak kullanılır. Bunun en başta gelen sebebi –(X)p 

zarf-fiil ekinin son seste bulunmasıdır.  

Ön seste: Parça “parça” 8/131. 

İç seste: araPḷar “Araplar” 1/63, şaPġasına “şapkasına” 3/57, ġuPġuru 

“kupkuru” 12/45, kitaPda “kitapta” 17/1. 
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Son seste: açıP “açıp” 1/24, sāP “sahip” 2/35, göçüP gėliyoruyus “göçüp 

geliyoruz” 11/13, heP “hep” 13/75, gediP geliyoS “gidip geliyoruz” 19/38, boşaḷdıP 

“boşaltıp” 24/197. 

 

[r̥] : Düşmek üzere olan /r/ ünsüzünü gösterir. Türk lehçelerindeki selenli23 /l, 

n, r/ sesleri dayanıksız ünsüzler sınıfına girmektedir (Ahanov, 2013: 259). Konuşma 

dilinde de düşme eğilimi gösteren bu ses MYA’da da sık sık düşer. Hatta bu durum 

asıl ekin görevini yardımcı sese bırakmasına dahi neden olabilir. Örneğin; neler 

bilidim “neler bilirdim” (MDD). Ön seste örneği bulunmayan bu ses, daha çok iç seste 

ve son seste görülür. 

İç seste: otur̥tmuş “oturtmuş” 3/37, ölür̥dü “ölürdü” 8/27, Furur̥ḷardı 

“vururlardı” 11/86, alır̥sıŋ “alırsın” 22/487. 

Son seste: gėçiyorur̥ “geçiyor” 4/11, bir̥ “bir” 8/492, gelir̥ “gelir” 14/34. 

 

[ŕ] : Ötümlü, öndamak ünsüzü olan “normal” /r/’den daha baskılı söylenen bir 

/r/ ünsüzüdür. Yörede yaygın değildir. Düşmeye karşı dayanıklı olan bu /r/ sesi, 20. 

metinde neredeyse standartlık gösterir. Kişisel kullanımlar sonucu ortaya çıkmış bir 

ses olan [ŕ]’nin ön seste örneği bulunmamaktadır. 

İç seste: vaŕıŕḷar “giderler” 15/88, naŕḷı “Narlı köyü” 18/20, óteden bēŕi 

“öteden beri” 20/17, vėŕi miyiz “verir miyiz” 20/152, båbaḷaŕımıs “babalarımız” 

20/283. 

Son seste: belgeleŕ “belgeler”15/11, naŕ “nar” 18/20, gėdeŕ “gider” 20/29, 

beŋzeŕ “benzer” 20/127, çiziyoḷḷaŕ “çiziyorlar” 20/305. 

 

 
23 selenli: “Havanın geçişi sırasında oluşturulan engelin en aza indiği, bu nedenle de ünlülere yaklaşan 

genizsil ünsüzlerin, akıcıların, titreklerin, yan ünlülerin ortak adı.” (Vardar, 2007: 167). Bu sözcük 

“ses, gürültü” anlamıyla ve seleŋ biçimiyle MYA’da da tespit edilmiştir (5/39). 
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[S]: /s/ ile /z/ arası sızıcı, yarı ötümlü bir diş ünsüzüdür. Genelde /z/>/s/ 

gelişmesi sırasında ortaya çıkar. İkisi de sızıcı olan bu iki ses arasında yaşanan yarı 

ötümsüzleşme olayı kimi zaman tamamlanabilmektedir: olmaz>olmaS~olmas; Ar. 

zeytūn>zeytin>Sėytin~sėytin örneklerinde olduğu gibi.  Ön ses ve iç seste az olsa da 

en yoğun olarak son seste karşımıza çıkmaktadır.  

Ön seste: Sāten “zaten” 1/81, Sėytinyā “zeytinyağı” 18/51, Sabāḷa 

“sabahleyin” 26/75. 

İç seste: patatiSi “patatesi” 8/347, herkeSiki “herkesinki” 21/336, oḷmaSdı 

“olmazdı” 23/303. 

Son seste: dėriS “deriz” 8/253, yaşımıS “yaşımız” 11/2, sarıyoruyuS 

“sarıyoruz” 15/47, biS “biz” 20/133, oḷmaS “olmaz” 24/221. 

 

[s̱]: /t/ ile /s/ katışığı bir diş ünsüzüdür. IPA’daki θ 24 sesine yakın olsa da o 

kadar peltek telaffuz edilmez. Yörede yaygın olmayıp kişisel kullanıma bağlı olarak 

ortaya çıkmış bir tür peltek sestir. Metinlerde aynı zamanda /ç/>/s̱/ gelişmesiyle ortaya 

çıkan tek örnek olan s̱aḷmadım “çalmadım” 20/193 örneği dışındakiler son seste tespit 

edilmiştir:  

melas̱ oteliŋ “Melas Otel’in” 10/89, núfus̱ “nüfus” 15/179, as̱ “az” 20/193. 

 

[T]: /d/ ile /t/ arası patlayıcı, yarı ötümlü diş ünsüzüdür. Bu ses, MYA’da 

genellikle iç ve son seste görülmektedir.  

Ön seste: Tā “daha” 10/86, Tāne “tane” 12/240, Taḷḷayı “tarlayı” 24/167. 

İç seste: ırāmaTḷı “rahmetli” 1/148, kiTisini “eniğini” 8/70, gėTmiş “gitmiş” 

15/132, musTā “Mustafa” 23/60. 

 
24IPA Chart with Sounds:  http://www.internationalphoneticalphabet.org/ipa-sounds/ipa-chart-with-

sounds/ (Erişim Tarihi: 10.10.2019) 

http://www.internationalphoneticalphabet.org/ipa-sounds/ipa-chart-with-sounds/
http://www.internationalphoneticalphabet.org/ipa-sounds/ipa-chart-with-sounds/
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Son seste: dörT “dört” 1/40, manavġaT “Manavgat” 2/34, mēmeT amca 

“Mehmet amca” 10/191, ziyneT “ziynet” 26/33. 

 

[v̥]: Düşmek üzere olan /v/ ünsüzüdür. İşlek bir kullanıma sahip değildir. Bu 

zayıf boğumlanmalı ünsüz, metinlerde yalnızca üç örnekte ve iç seste tespit edilmiştir: 

 dov̥an “doğan” 8/114, av̥ır “ağır” 13/100, gėdemēv̥ėrdim “gidemeyiverdim” 

22/155. 

 

[w]: Yarı sızıcı, ötümlü çift dudak /v/ ünsüzüdür. MYA’da yuvarlak ünlüler 

komşuluğunda gelişen [w] sesi bir fonem değil, /v/ sesinin alofonudur. Özellikle /o/, 

/ö/, [ó] yuvarlak ünlülerinin komşuluğunda ortaya çıkmaktadır. İşlek bir ses değildir 

ve ön seste örneğine rastlanmaz.  

İç seste: dówe dówe “döve döve” 1/37, ówünür “övünür” 4/56, döwellerdi 

5/15, o‿waḳıt “o vakit” 6/68, çowaḷ “çuval” 10/420, sowan “soğan” 11/107. 

Son seste: yaw “yahu” 9/64, döw “döv” 11/196. 

Bir örnekte ise yansıma sözde yer alır: şė̄͜ǖw 8/506. 

 

[y̥] : Düşmek üzere olan /y/ ünsüzüdür. MYA’da düşme eğilimi gösteren diğer 

bir ses de /y/’dir. Fakat düşmek üzere olan /y/ ünsüzüne çok sık rastlanılmaz. 

İç seste: öte‿y̥üzüne “öteki yüzüne” 3/134, şėy̥imiz “şeyimiz” 13/85, 

meŕmiy̥idi “mermiydi” 20/58, nėy̥se “neyse” 27/101. 

Son seste: tabiy̥ “tabiî” 6/101, hay̥ “hay” 9/64, şėy̥ “şey” 21/183. 

 

[ ]: Gırtlak kapanma fonemidir. Üçok, bu fonemi sıkıca kapanmış olan ses 

yarığının birdenbire açılması sonucu oldukça şiddetli nefes baskısı altında oluşan bir 

ses olarak tanımlar. Kuvvetli ve zayıf olmak üzere iki çeşidinin olduğunu belirtir. 
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(2007: 37). MYA’da da zayıf gırtlak kapanma fonemi sınırlı sayıda örnekte karşımıza 

çıkar. Yöre ağızlarında sadece son seste örneğine rastlanılan bu sesin yalnızca düz 

ünlülerden sonra ortaya çıktığı tespit edilmiştir. 

ha  3/152, bi  (<bir) 8/504, de  (<değil) 9/37, ā  11/57,  ı  ı  11/239. 
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2.1.2.2. Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 

2.1.2.2.1. Ötümsüzleşme 

Batı Grubu ağızlarını diğer ağız gruplarından ayıran temel özelliklerden biri 

ötümlüleşmelerdeki yoğunluktur (Karahan, 2014: 116). Buna karşılık çeşitli fonetik 

olaylar sonucu MYA’da ötümsüzleşme örnekleri görülebilmektedir. ÖTT ile 

karşılaştırıldığında ötümsüz olan kimi sözcüklerde ise eskicil biçimin korunması söz 

konusudur. Eski Türkçedeki söz başındaki ötümsüzlüklerin korunmuş olmasının 

birçok sebebi olmakla birlikte başlıcalarını şöyle sıralamak mümkündür: lehçeler arası 

etkileşim (Kıpçak etkisi), bazı eş sesli durumdaki sözcükleri ayırmak için (köz ~ göz 

gibi), dilin göstergelik yapısı, söyleyişteki vurgu ve kişisel kullanımlar (Görgeç, 2019: 

60-65). 

 

2.1.2.2.1.1. Ön Seste Karakteristik Ötümsüzleşmeler 

/b-/>/p-/: Kimi alıntı sözcüklerde ön seste ötümsüzleşme örneklerine rastlanır. 

payam (<Far. bādām) “badem”  21/30, paḳḷa (<Ar. bāḳilā) “bakla” 22/117,  

Türkçe kökenli şu sözcüklerde de ön seste karakteristik ötümsüzleşmeler 

yaşanmıştır. 

paḳır (<ET baḳır) “bakraç, kova” 10/84, paḷtadan “baltadan” 22/514, pür (<ET 

bür) “özellikle çam ağacının ince yaprakları” 25/169. 

/c-/>/ç-/: Özellikle ceket sözcüğünde görülen karakteristik bir 

ötümsüzleşmedir. 

çeket “ceket” 8/117. 

/d-/>/t-/: Ötümlü ünsüzle başlayan kimi alıntı sözcüklerin ötümsüzleştiği 

örnekler bulunmaktadır.  

toḳTur “doktor” 23/400, tāne (<Far. dāne) “tane” 25/5.  
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Kimi Türkçe sözcüklerde ise ÖTT’deki ötümlü karşılıklarına rağmen  Eski 

Türkçedeki ötümsüzlüklerin korunduğu görülür. Yani bu örneklerde ötümsüzleşme 

yaşanmamıştır. 

tā (<ET taḳı) “daha”4/58, tiken (<ET tikän) “diken” 8/63, tüyün (<ET tügün) 

“düğüm” 8/504, tana (<ET *tāna) “dana” 21/38. 

ÖTT’de eş sesli durumdaki bazı sözcüklerin MYA’da ötüm esasında ayrıştığı 

görülür. Şu örnekte bazı nesnelere verilen adların o nesnenin fiziksel yapısından 

bağımsız olmadığı yani dilin gösterge özelliği de düşünülebilir (Görgeç, 2019: 62). 

   toḷu atardı “dolu yağardı” 12/130, doḷdurduḳ “doldurduk” 3/109. 

/g-/>/k-/~[K-]: ÖTT’yle karşılaştırıldığında ötümsüzleşme örneği 

sayılabilecek kimi örneklerde aslî biçim korunmaktadır. MYA’da bu şekilde çokça 

örnek bulunmaktadır. 

Kelin “gelin” 19/94, kėydik “giydik” 21/224, kėyik “geyik” 22/415, kölge 

“gölge” 5/46. 

/v-/>/f-/~[F-]: Bir sözcükte /ø-/>/v-/>/f-/~[F-] gelişmesi yaşanmıştır. 

 Furuḳḷar “vurmuşlar” 3/151. 

/z-/>/s-/: sėytinleri “zeytinleri” 8/140, sankėdiyorus “zannediyoruz” 8/235, 

saten “zaten” 9/271. 

 

2.1.2.2.1.2. Ön Seste Karakteristik Olmayan Ötümsüzleşmeler 

/b-/>/p-/~[P-]: MYA’da Eski Türkçedeki /b/ sesiyle başlayan sözcüklerin çoğu 

aynen korunmuştur. Fakat birkaç örnekte karakteristik olmayan ötümsüzleşmeler 

yaşanmıştır. bişir- fiilinin yarı ötümsüzleşmesinde ise ÖTT’nin etkisi bulunmaktadır. 

pışǡ “bıçağı” 8/324, Pişiriyis “pişiririz” 23/131. 

 

2.1.2.2.1.3. İç Seste Karakteristik Ötümsüzleşmeler 
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/-b-/>/-p-/: Kibrit sözcüğü yörede karakteristik olarak göçüşme yaşanmış ve 

ötümsüz biçimiyle kullanılır. 

kirpit “kibrit” 22/502. 

/-c-/>/-ç-/: Özellikle Farsçadan alıntı pencere sözcüğünde karşılaşılan 

karakteristik bir değişimdir. 

pençere “pencere” 11/262, perençe “pencere” 22/48. 

/-d-/>[-T-]~/-t-/: /-d-/ ünsüzünün hemen yanında bulunan /-s-/’nin etkisiyle 

ötümsüzleşme yaşanmıştır. 

tastik ėdelim “tasdik edelim” 15/32. 

hayatTa (<hayatda) “hayatta” 19/84, gėtTim (<gėtdim) “gittim” 21/74 gibi 

örneklerde tespit edildiği gibi MYA’daki ötümsüz ünsüzlerle biten sözcüklere gelen 

eklerin ön sesinde görülebilen [T] sesini /d/>[T] değişmesi olarak değerlendirmek 

gerekir. Çünkü MYA’da, Eski Oğuz Türkçesinde olduğu gibi, kimi ekler ünsüz 

uyumuna girmeksizin söz kök ya da gövdesine gelmektedir. MYA’da /d/ ile başlayan 

ekler çoğunlukla EOT’deki gibi tek şekillidir: gėtdim “gittim” 4/14, çekdik “çektik” 

6/19, manavġatdan “Manavgat’tan” 16/96. 

/-v-/>/-f-/: ġayfaya “kahveye” 2/129, mafėtdiler “mahvettiler” 4/29, ġayfaḷtı 

“kahvaltı” (MDD-Kızılot). 

/-z-/>/-s-/: Kimi örneklerde /-z-/’nin hemen yanında bulunan ötümsüz 

ünsüzlerin etkisiyle ötümsüzleşme yaşanmıştır. 

ġasteleri “gazeteleri” 10/303, teskereyi “tezkereyi”  22/281, busāneye 

“buzhaneye” 25/68. 

Geniş zamanın olumsuz çekiminden sonra teklik veya çokluk ikinci kişi eki ya 

da şart kipi gelirse /-s-/ ünsüzünün etkisiyle /-z-/>/-s-/ gelişmesi yaşanır. 

yumurtamassa “yumurtlamazsa”, oḷmassa “olmazsa” 13/88, oḷamassıŋ 

“olamazsın” 15/172, satmassaŋ “satmazsan” 22/493. 
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2.1.2.2.1.4. İç Seste Karakteristik Olmayan Ötümsüzleşmeler 

/-b-/>/-p-/: ifpar “ihbar” 1/53. 

/-b-/>[-P-]: Aşağıdaki örnekte hem /-b-/>[-P-] yarı ötümsüzleşmesi hem de /-

c-/>/-ç-/ tam ötümsüzleşmesi yaşanmıştır. Ancak tabanca sözcüğü yörede 

karakteristik olarak dabança olarak söylenmektedir. 

daPȧnçası “tabancası” 9/228. 

 

2.1.2.2.1.5. Son Seste Karakteristik Ötümsüzleşmeler 

/-z/>/-s/~/[-S]: MYA’da sözcüklerin son sesinde görülen en karakteristik 

ötümsüzleşme biçimidir. Özellikle geniş zamanın olumlu ve olumsuz çekiminde sıkça 

rastlanılan bir ses değişimidir.  

bāḷıyıs “bağlıyız” 4/6, dėriS “deriz” 8/50, FuruyuS “vururuz” 23/64; bıraḳmas 

“bırakmaz” 9/280, oḷmaS “olmaz” 15/130, varmas “varmaz” 22/514, ġatıḷmas 

“katılmaz, konulmaz” 25/70; geçinemes “geçinemez” 6/99, aḳḷım ėrmes “aklım 

ermez” 25/94. 

Birinci çokluk kişi iyelik çekiminde de benzer bir durum yaşanmaktadır: 

yaşımıS “yaşımız” 11/2, gendimis “kendimiz” 16/185, ḱóḱúmüS temelimiS 

“kökümüz temelimiz” 17/5. 

/z/ ile biten kimi sözcüklerde konuşura bağlı olarak ötümsüzleşme 

yaşanabilmektedir. 

ǥóS “göz” 22/514. 

Birbiri ardına gelen iki sözcükten ikincisinin ötümsüz ünsüzle başlaması ilk 

sözcüğün sonundaki ötümlü ünsüzü etkileyebilmektedir. Yani burada gerileyici bir 

benzeşme söz konusudur. 

aS sėyrek “az seyrek” 3/134. 
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2.1.2.2.2. Ötümlüleşme 

Bazı ötümlü ve ötümsüz ünsüzler arasında çift yönlü karşıtlık bulunmaktadır. 

Ötümsüz ünsüzlerin, ötümlü karşılıklarına dönüşmesiyle ötümlüleşme olayı 

gerçekleşir. Bu ses olayı, Oğuz grubu Türk lehçelerinin karakteristik fonetik 

özelliklerindendir. Eski Türk yazıtlarının kimilerinde de, belki, bir ağız özelliği olarak 

erken sayılabilecek ötümlüleşme örneklerine rastlamak mümkündür (Aydın, 2019: 

171-179). MYA’daki başlıca ötümlüleşme olayları ve nedenlerini şöyle sıralamak 

mümkündür. 

 

2.1.2.2.2.1. Ön Seste Karakteristik Ötümlüleşmeler 

/ç-/>/c-/: Bazı örneklerde düz-dar ünlünün öncesinde /ç/ ünsüzünün 

ötümlüleşebileceği görülmüştür. 

cizen “çizen” 3/123, ciŋgen “Çingene” 3/148, corap “çorap” 8/122, cizme 

“çizme” 8/125, ciŋgenler “Çingeneler” 21/42. 

/ḳ-/>/ġ-/~[ǥ-]: Daha önce de belirtildiği üzere ön seste gerçekleşen 

ötümlüleşmeler Batı Grubu ağızlarının en karakteristik özelliklerindendir. Bunlar 

arasında en yaygını ise /ḳ-/>/ġ-/ olsa gerektir. ḳaç “kaç” 5/23 gibi korunan birkaç 

sözcük haricinde, MYA’da da en yaygın ses dönüşümlerinden birini bu ötümlüleşme 

oluştururken ön seste /ḳ-/ ünsüzünün korunduğu örneklerde ÖTT’nin etkisi olduğu 

düşünülmelidir. Alıntı sözcüklerde de bu değişimin sistemli bir şekilde yaşandığı 

görülür. 

ġasımıŋ “kasımın” 4/27, ġırbızda “Kıbrıs’ta” 8/331, ġıblesi “kıblesi” 17/244.  

/k-/>/g-/: Eski Türkçedeki söz başı ötümsüz /k-/ ünsüzünün korunduğu 

örnekler bulunsa da kimi örneklerde ÖTT’de dahi korunan bazı sözcüklerde 

ötümlüleşme yaşanabilmektedir. Bu durumdaki bazı sözcüklerin hem ötümlü hem de 

ötümsüz biçimleriyle kullanılabildiği görülmüştür. 

kėçiden “keçiden” 18/136 ~ geçi “keçi” 21/309, 

kendi “kendi” 10/231 ~ gendi “kendi” 23/104, 
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küççük “küçük” 19/93 ~ güççük “küçük” 10/175. 

/p-/>/b-/: ÖTT’ye göre ötümlüleşme yaşanmış kimi örneklerde aslî biçimler 

korunmaktadır. 

bahaḷāyor (<Far. bahā) “pahalanıyor” 8/365, bazar (<Far. bāzār) 

“pazar”11/274, bekmez “pekmez” 21/158 

/s-/>/z-/: Bazı alıntı sözcüklerin ön sesinde /s/ ünsüzü ötümlüleşebilir. 

zabāḷa (<Ar. ṣabāḥ) “sabahleyin” 5/20, zeroş (<Far. ser+ḫoş) “sarhoş” 8/482, 

zobayı (<Mac. szoba) “sobayı” 10/6, zerteri (<Far. serd) “sertleşir” 11/76, zopa “sopa” 

22/31. 

/t-/>/d-/: Bu ses dönüşümü, Oğuz grubu Türk yazı dilleri ve ağızlarının en 

belirgin fonetik özelliklerindendir. ÖTT’de ötümsüz olarak korunan kimi örnekler 

MYA’da tamamen ötümlüleşmiştir. 

davşırĭḳa “taşırken” 3/149, duz “tuz” 7/9, durġut “Turgut” 9/138, dutduḳ 

“tuttuk” 21/101, dåvşan “tavşan” 25/66. 

 

2.1.2.2.2.2. İç Seste Karakteristik Ötümlüleşmeler 

Ünlüler arasında, ötümsüz bir sesin bulunuşu söyleyişte güçlük doğurmaktadır 

ve bu durum ünsüzün ötümlüleştirilmesiyle giderilmektedir (Aksan vd., 1978: 31). 

MYA’da da iki ünlü arasındaki bazı ötümsüz ünsüzlerin ötümlü karşıtına dönüştüğü 

görülür.  

/-ç-/>/-c-/: çebici (<çebiç) 3/123, gepcėyle “kepçeyle” 5/13, iḷacı (<ilaç) 8/233, 

pādem ācı (<ağaç) 10/241, ġarmacı (<ġarmaç) 10/319, buḷamacı (<bulamaç) 11/77, 

bişirgeci (<bişirgeç) 16/180, māḷıcı (<mahlıç) 23/191 

MYA’da bazı ekler ünsüz benzeşmesine girmeyerek ötümlü biçimleriyle 

kullanılır. MYA’da -dA, -dAn gibi ekler tek şekillidir ve yalnızca ötümlü ünsüzle 

başlar. ÖTT’ye göre bir ötümlüleşme olarak görülebilecek bu hususiyet, bir 

ötümlüleşme olayı değil EOT’deki gramer yapısının korunmasıyla ilgilidir. Bu ötümlü 
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tek şekillilik, ötümsüz bir ünsüzden gelişmediği için herhangi bir değişim olmadığı 

düşünülmüştür. 

ġaçaḳcı “kaçakçı” 1/53, bekci “bekçi” 17/165; ġanatdan “kanattan” 23/212, 

gėtdik “gittik” 24/4. 

/-f-/>[-F-]~/-v-/: /f/ ünsüzü kimi örneklerde yarım ya da tam 

ötümlüleşebilmektedir. 

çiFteler “çifte kırma tüfekler” 4/25, taraFı “tarafı” 8/381, túFė̄ “tüfeği” 9/82, 

ġaFġasyadan “Kafkasya’dan” 17/6; övkem “öfkem” 1/133, etravında “etrafında” 

3/154, müsevüre “misafire” 16/142, asvat “asfalt” 20/23, sava sürer di “sefa sürerdi” 

25/66. 

[-ḳ-]>[-Ḳ-]~[-ġ-]: taġdir‿ėdeceŋ “seçeceksin” 3/23, deliḲanḷı “delikanlı” 

9/54, ȯvacıḲdan “Ovacık’tan” 22/151, muḲdedir “muktedir” 24/62; deliġanḷı 

“delikanlı” 9/95, ġıPġırmızı “kıpkırmızı” 11/85. 

/-k-/>[-K-]~/-g-/: merKebini “eşeğini” 15/49, biriKdiriyiz “biriktiririz” 

16/128, beKledirdik “bekletirdik” 18/71; on segizinde “on sekizinde” 17/108, 

kėsginleri “keskinleri” 18/99, esgiden “eskiden” 27/94. 

/-p-/>[-P-]~/-b-/: zaPdėdemedim “zaptedemedim” 10/143, kitaPda “kitapta” 

17/1; harba girik “savaşa girmiş” 2/43, arabı “Arap’ı” 3/157, ġarbız “karpuz” 4/41, 

hatȧbı “hatabı” 8/586. 

/-s-/>[-S-]~/-z-/: nufuSunda “nüfusunda” 2/98, herkeSiŋ “herkesin” 23/35; 

ġırbızda “Kıbrıs’ta” 8/331, herkeziki “herkesinki” 21/330. 

/-t-/>[-T-]~/-d-/: şapıTa “çabuda” 1/147, aŋḷaTdı “anlattı” 2/42, doḳTur 

“doktor” 12/161; ödümüz sıdar (<ödü sıt-) “çok korkarız, ödümüz patlar” 10/163, 

südden “sütten” 22/486. 

 

2.1.2.2.2.2.1. Ulama Etkisiyle İç Seste Yaşanan Ötümlüleşmeler 
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MYA’da sözcükler arasındaki bağlantı durumlarında da ötümlüleşme 

yaşanabilmektedir. İlk sözcüğün sonundaki ötümsüz ünsüz ulamanın etkisiyle iki ünlü 

arasında kalır ve yarı ya da tam olarak ötümlüleşir. ėt-, oḷ- gibi yardımcı fiillere 

bağlanan benzer yapıdaki örneklerde de ötümlüleşme gerçekleşebilir. Arapça ve 

Farsçadan alınma kimi sözcükler böylelikle son sesteki asıl ünsüzüne döner. 

 

/-f-/>[-F-]: ḷaF‿ėtdi “laf etti” 2/42, tekliF‿ėtdi “teklif etti” 3/54, 

tekliF‿oḷan “davet olan” 8/265. 

[-ḳ-]>[-Ḳ-]~[-ġ-]: çoḲ‿oldū “çok olduğu” 19/73, yavşaḲ‿ayrı “yavşak ayrı” 

21/297, fıstıḲ‿ataŋ “fıstık atarsın” 22/473; ġazıġ‿oynardıḳ “kazık oynardık” 8/252. 

/-k-/>[-K-]~/-g-/: ḱópüK‿aḳıyoru “köpük akıyor” 9/219; yörüg‿oḷdū için 

“Yörük olduğu için” 3/19, tastig‿ėdecek “tasdik edecek” 15/43. 

/-p-/>[-P-]~/-b-/: coraP‿örer “çorap örer” 8/116; sebeb‿oḷdu “sebep oldu” 

1/4, hėsāb‿ėt “hesap et” 4/93, tākib‿ėder “takip eden” 24/61. 

/-t-/>[-T-]~/-d-/: iḷāyeT‿oḷmuş “inayet olmuş, lutfedilmiş” 8/67, 

ísābeT‿ėtmiş “denk gelmiş” 15/183, mefāT‿ėtmiş “vefat etmiş” 15/203; dörd‿ay 

“dört ay” 1/50, pelid‿ācı “meşe ağacı” 3/122, çėşid‿oḷur “değişik olur” 22/515. 

 

2.1.2.2.2.3. İç Seste Karakteristik Olmayan Ötümlüleşmeler 

[-ḳ-]>[-ġ-]: Yöre ağızlarında genel bir ötümlüleşme eğilimi olsa da kimi 

örneklerde bu değişim karakteristik değildir. 

çıġarıḷdı “çıkarıldı” 2/109. 

 

2.1.2.2.2.4. Son Seste Karakteristik Ötümlüleşmeler 

MYA’da Türk dilinin genel eğilimine uygun olarak son seste çok fazla 

ötümlüleşme yaşanmamaktadır. Örnekler arasında yarım veya tam ötümlüleşmenin en 

fazla /-p/ ünsüzünde gerçekleştiği görülmüştür. 
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/-ç/>[-Ç]: ėḷaÇ “ilaç” 8/470, buḷamaÇ “bulamaç” 11/75, hėÇ “hiç” 20/180. 

/-f/>[-F]: çarşaF “çarşaf” 22/114, ėyniF “Eynif Yaylası” 24/24. 

/-k/>[-K]: fireŋK hasdaḷī “Frengi hastalığı” 8/70, asgeŕliK “askerlik” 20/219. 

/-p/>[-P]: heP “hep” 9/189, nasiP d lmiş “nasip değilmiş” 10/114, biriğiP 

“birikip” 17/52. 

/-t/>[-T]~/-d/: dörT “dört” 1/40, derT “dert” 2/7, üsT “üst” 8/99; dörd “dört” 

2/57, gözed daşı “gözetleme taşı” 17/122, derd “dert” 27/37. 

 

2.1.2.2.2.5. Son Seste Karakteristik Olmayan Ötümlüleşmeler 

/-ḳ/>[-Ḳ]~/-ġ/: Yöre ağızlarında son seste az görülen bir ötümlüleşmedir. 

ġabaḲ “kabak” 11/73; yoġ “yok” 4/4, çocuġ “çocuk” 9/186, ufaġ “ufak” 22/21. 

 

2.1.2.2.3. Sızıcılaşma 

Patlayıcı ünsüzler çeşitli ses olayları sonucunda sızıcı ünsüzlere 

dönüşebilmektedir. Böylelikle süreklileşme de gerçekleşmiş olur. 

 

2.1.2.2.3.1. Ön Seste Karakteristik Sızıcılaşmalar 

/ç-/>[ḉ-]~/ş-/: MYA’da söz başında gerçekleşen en karakteristik sızıcılaşmadır. 

TTA’daki /ç/>/ş/ değişmelerini kimi araştırmacılar Kıpçak özelliği olarak kabul 

etmektedir. Fakat bu ses değişimi, bütün Kıpçak grubu Türk yazı dillerinde 

gerçekleşmemektedir. “Eğer (birkaç bölgede olduğu gibi) iki ünlü arasında ve kelime 

başında da (nadiren bile olsa) ç > ş değişmesi görülüyorsa, Kıpçakça unsur 

olabileceği akla getirilebilir.” (Gülsevin, 2008: 384). Söz başında yaşanan bu 

sızıcılaşma günümüzde Kazak, Karakalpak ve Nogay yazı dillerinin ayırt edici 

göstergesidir. Bundan başka bu ses olayı, Tuva, Şor ve Tofalar dillerinde de vardır 

(Serebrennikov ve Gadjieva, 2011: 67). Bu ses değişiminin tarihî bir fonetik temayül 
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olduğu düşünülebilir. Kâşgarlı Mahmud’un herhangi bir lehçe adı belirtmeden verdiği 

sınırlı sayıdaki örnekte söz başı /ç/’nin /ş/’li biçimlerinin  daha XI. yüzyılda var olduğu 

görülmektedir (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2015: 168). Anadolu Türkçesiyle yapılan en 

eski Tezkiretü’l-Evliyâ Tercümesi ve onun dil özellikleri üzerine bir çalışma yapan 

Yavuz, söz başında olmasa da, /ç/>/ş/ değişmesine ilişkin örnekler tespit eder ve bu iki 

sesin oluşum noktalarının birbirlerine çok yakın olmasından dolayı böylesi bir 

değişimin yaşandığını belirtir (Yavuz, 2006: 220). Metinlerimizde tespit edilen başlıca 

örnekler şöyledir: 

şellik “çellik” 1/123, şapıTa “çabuda” 1/147, şekdīmiz “çektiğimiz” 8/26, 

şeviremezdi “çeviremezdi” 8/141, şaḳarıS “çakarız” 11/143, şanaḳ “çanak” 11/184, 

şay “çay” 11/223, şüŋkü “çünkü” 12/121, şaŕıḳḷaŕı “çarıkları” 20/113, şaḷva25 “bir çeşit 

ot” 24/115. 

Şu örneklerde ise gerileyici ünsüz benzeşmesinin etkisi bulunmaktadır. 

şaḷışmaḳ “çalışmak” 20/159, şarşaf “çarşaf” 23/287 

/ç/>/ş/ değişmesinin ara merhalesi olan [ḉ]’li örneklerin söz başındaki başlıca 

örnekleri ise şunlardır: 

ḉıḳdım “çıktım” 1/3, ḉekerdik “çekerdik” 7/32, ḉóḱdüm “çöktüm” 16/239, ḉaŕıḳ 

“çarık” 20/106. 

 

2.1.2.2.3.2. Ön Seste Karakteristik Olmayan Sızıcılaşmalar 

/b-/>[ḇ-]: Konuşmacıdan kaynaklanan, karakteristik olmayan bir sızıcılaşma 

türüdür. 

ḇe “ve” 9/101, ḇezirġan “bezirgan” 22/514. 

/c-/>/j-/: Derlenen metinlerde sadece bir yerde örneğine rastlanılmıştır. 

jansız “cansız” 8/470. 

 
25 Krş. Gazipaşa çaḷba (Küçükballı, 2013: 323). 
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2.1.2.2.3.3. İç Seste Karakteristik Sızıcılaşmalar 

/b-/>[ḇ-]: İbradı sözcüğü neredeyse karakteristik bir biçimde [ḇ] ünsüzüyle 

söylenmektedir. /-b-/’li söylenişi tespit edilemeyen bu sözcük yedi yerde yarı sızıcı 

ünsüzle kullanılmıştır. 

iḇradı “İbradı” 13/11, iḇradınıŋ “İbradı’nın” 24/90. 

/b-/>/v-/: Beyşehir’e bağlı bir yerleşim yeri olan İbrim sözcüğünde görülür. 

 ivrime “İbrim’e” 24/96. 

ǥóvre “gübre” 1/100 örneğinde de sıkça yaşanan bir değişimdir. 

/-c-/>/-z-/:  Bu sızıcılaşma olayı, yöre ağızlarında özellikle mezmur “mecbur” 

sözcüğünde karakteristiktir.26  

ezdādımızdan “ecdadımızdan” 7/2, mezmursuŋ “mecbursun” 9/276, mezmuruz 

23/225, mezmursuŋ “mecbursun” 27/81. 

/-ç-/>[-ḉ-]~/-ş-/:  MYA’da kapalı hece sonunda veya daha az olmak kaydıyla 

iki ünlü arasında da, gerçekleşebilen bir sızıcılaşmadır. Yukarıda anılan Kıpçak grubu 

Türk yazı dillerinde /ç/>/ş/ değişmesine iki ünlü arasındaki durum da istisna 

oluşturmaz (Serebrennikov ve Gadjieva, 2011: 68). 

işdim “içtim” 1/18, genşlik “gençlik” 13/98, ebişdim “çocuğu sırtıma aldım” 

26/79; puşaḳ “bıçak” 8/190, uşaḳ “uçak” 8/419, işgi işen işgi işerdi “İçki içen içki 

içerdi.” 11/43. 

İç seste yarı sızıcı [ḉ] ile görülen başlıca örnekler şunlardır: 

 
26 Bu sızıcılaşma olayı, Finike ve Serik’te azzıḳ “azıcık” ve mėzmur “mecbur” örneklerinde karakteristik 

olmayan bir değişim olarak görülür (Erdem ve Bölük, 2012: 116). Gazipaşa’da konuşmacıdan 

kaynaklanan bir ünsüz nöbetleşmesi olarak vizdānán “vicdanen” sözcüğünde karşılaşılan (Küçükballı, 

2013: 110) bu ses olayına mezmur “mecbur”, vizdan “vicdan” gibi örneklerle Silifke ve Mut’taki 

Sarıkeçili ve Bahşiş Yörükleri ağzında da rastlamak mümkündür (Öztürk, 2009: 105). Bu değişimin 

Yörüklere has olduğu düşünülebilir. Yörede rastlanan ezderā “ejderha”, müzde “müjde” örneklerinde 

ise sızıcılar arası bir nöbetleşmeden bahsetmek mümkündür. Diş-damak sesi /j/, diş sesi /z/’ye 

dönüşmüştür. 
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ǥóḉmüş “göçmüş” 13/59, biḉellerdi “biçerlerdi” 16/100, geḉdi “geçti” 17/190, 

iḉinde “içinde” 24/223. 

/-k-/~[-ḳ-]>/-g-/~[-ġ-]>/-ğ-/: İki ünlü arasında kalan /-k-/ ve [-ḳ-] ünsüzleri 

aşamalı olarak sızıcılaşabilir. 

toprağ‿ataḷḷarĭdı “toprak atarlardı” 3/119, píratiğidi “pratik idi” 9/8,  yoğudu “yok 

idi” 12/109, biriğiP “birikip” 17/52, nağışḷı “nakışlı” 24/19, saraşḷı yórúğúndeniz 

“Saraçlı Yörüğündeniz.” 25/2, biriğillerdi “birikirlerdi” 27/142. 

[ḳ] ünsüzünden gelişmeyen Eski Türkçedeki artdamak ünsüzü /ġ/’nın 

sızıcılaşmayarak korunduğu az sayıda örnek de bulunmaktadır. Bu özelliğe kurallı 

olarak daha çok Doğu Grubu ağız bölgesinin güneyinde yer alan ağızlarda 

rastlanılmaktadır (Karahan, 2014: 63). 

oġḷanıŋ “oğlanın” 13/69, esgi oġḷana “Eski Oğlan’a” 17/175. 

İki ünlü arasında kalan ötümsüz ünsüzlerde de benzer bir durum, az da olsa, 

yaşanabilmektedir. 

çarıġı “çarığı” 8/96. 

 

2.1.2.2.3.4. İç Seste Karakteristik Olmayan Sızıcılaşmalar 

/-b-/>/-v-/: Tek örnekte göçüşmeyle birlikte görülmüştür. 

ǥóvelek (gebelek<gelebek<kelebek) “çocuk” 21/439 

/-c-/>/-j-/: Metinlerde tek örneği bulunmaktadır. 

mejbur “mecbur” 13/96. 

/-d-/>[-ḏ-]: Kişisel kullanım sonucu sadece dokuzuncu metinde tespit 

edilmiştir. 

boḏāmatḷınıŋ “Bozahmetli’nin” 9/11, eḏeninde “ezanında” 9/233. 

[-ḳ-]>/-h-/: İşlek bir ses değişimi değildir. 
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şahsėydi bėli “Akseki ilçesinde bulunan Kepezbeleni’ne yakın bir geçit, 

Sakseydi beli” 4/30. 

[-ḳ-]>[-ḳ̬-]~[-ḫ-]: Kişisel kullanımlara bağlı olarak ortaya çıkmış bir 

sızıcılaşmadır. 

ġırḫdıḲḷarında “kırktıklarında” 11/74, ToḫTur “doktor” 11/102, daḫardıḳ 

“takardık” 21/301. 

Yarı sızıcılaşmış örnekler daha fazla olmasına rağmen MYA için karakteristik 

değildir. 

oḳ̬uḷa “ok ile” 2/104, yaḳ̬ardıḳ  “yakardık” 6/41, faḳ̬ırḷī “fakirliği” 25/4, ġırḳ̬ḷıḳ 

“kırklık, koyun ya da keçi kırkmaya yarayan makas” 26/169. 

/-n-/>/-v-/: Metinlerde tek örneği bulunmaktadır. 

mevzilat (<Ar. menzilet) “indirim, tenzilat” 4/88.  

 

2.1.2.2.3.5. Son Seste Karakteristik Sızıcılaşmalar 

/-ç/>[-ḉ]~/-ş/: MYA’da son seste en yaygın görülen sızıcılaşmadır. 

üş “üç” 2/4,  hėḉ “hiç” 6/106, gēn̥ḉ “genç” 9/54, ġaş baḳaḷım “kaç bakalım” 9/217, ḳaş 

“kaç?” 11/144, iḷaş “ilaç” 18/50, hėş “hiç” 25/256, çebiḉ “çebiç” 26/55. 

 

2.1.2.2.3.6. Son Seste Karakteristik Olmayan Sızıcılaşmalar 

[-ḳ]>[-ḳ̬]~[-ḫ]: Tam sızıcılaşmış örnek yalnızca on birinci metinde tespit 

edilmiştir. 

ḳırḫ “kırk” 11/117. 

Yarı sızıcılaşmış örnekler daha fazla, tek heceden oluşan ok, çok ve kırk 

sözcüklerinde görülür. 
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çoḳ̬ “çok” 2/9, oḳ̬ “saban demirinden boyunduruğa kadar uzanan ağaç, ok” 

2/105, ḳırḳ̬ “kırk” 25/222. 

 

2.1.2.2.4. Akıcılaşma 

Genellikle patlayıcı ünsüzlerin akıcı ünsüzlere dönüşmesi olayıdır. MYA’daki 

akıcılaşma örnekleri özellikle iç seste görülmektedir. Başlıca örnekleri şu şekilde 

sıralamak mümkündür: 

/b/>/m/: mahanası “bahanesi” 27/37, mezmursuŋ “mecbursun” 27/81. 

/-d-/>/-n-/: Bu akıcılaşmanın örneklerdeki gibi özelliklere sahip çekimlerde 

Başkurtça için karakteristik olduğu bilinmektedir. Bu özelliğe konusu geldiğinde 

ayrıntılı olarak değinilmiştir. Bu akıcılaşma tipine Silifke ve Mut’taki Sarıkeçili ve 

Bahşiş Yörükleri ağzında da rastlamak mümkündür (Öztürk, 2009: 107). 

dėrnik “derdik” 18/97, gelillerni “gelirlerdi” 18/100, atarnı “atardı” 18/138. 

/-g-/>/-ŋ-/: eŋer (< Far. eger) “eğer” 15/33. 

[-ḳ-]>/-ŋ-/: çoŋuna “çoğuna” 27 9/83, yoŋsam “yoksa” 23/230. 

/-k-/>/-ŋ-/: yúŋsek “yüksek” 10/96, diŋelir “dikelir” 10/112.  

/-p-/>/-m-/: bedirmu͜ãrınıŋ “Bedirpınarı’nın” 9/52, ısmanaḳḷı “ıspanaklı” 

23/130 örneklerinde görülür. ÖTT’de pınar olan mu͜ãr sözcüğünün ET’de mıŋar 

biçiminin de kullanılması, arkaik bir özelliğin korunduğunu göstermektedir. 

 

2.1.2.2.5. Ünsüzlerde Artlılaşma 

 
27 Bu kullanımın aksine Uygur ve Kırgız lehçelerinde de kullanılan çoŋ sözü “büyük” anlamını taşır. 

Kırgızcada günlük yaşamda sıkça kullanılan чоң рахмат! sözünü birebir çevirirsek “büyük teşekkür” 

(<Rusça большое спасибо sözünden tercümeyle) ya da чоң эне “büyük anne” sözleri örnek 

kullanımlardır. 
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MYA içinde özellikle Yörük ağzında, ön damakta boğumlanan /g/ ve /k/ 

ünsüzleri orta damakta boğumlanma eğilimindedir. Bundan dolayı ön ünsüzlerde ve 

çevresindeki ön ünlülerde yarı artlılaşma yaşanabilmektedir. 

 

2.1.2.2.5.1. Ön Seste Karakteristik Artlılaşmalar 

/g-/>[ǥ-]: ǥún “gün” 10/405, ǥórünmēyor “görünmüyor” 15/39, ǥúdeller 

“güderler” 24/24. 

/k-/>[ḱ-]: ḱóyde “köyde” 1/7, ḱútúḱ “kütük” 17/136, ḱómürüŋ “kömürün” 

26/46. 

/k-/>[ḳ-]: MYA’da art ünlülerin yanında bulunan ön damak /k/’si kurallı bir 

biçimde artlılaşır. Bu özellik alıntı sözcüklerde görülür. 

ḳāda “kâğıda” 15/166, ḳāzım ḳaŕabekiŕ paşā “Kâzım Karabekir Paşa” 20/204. 

 

2.1.2.2.5.2. İç Seste Karakteristik Artlılaşmalar 

/-g-/>[-ǥ-]: iḳāmetǥáh̥ “ikametgâh” 9/105, keşǥáf “keşkek” 26/160. 

/-k-/>[-ḱ-]: óḱüzleri “öküzleri” 23/79, ǥóḱdepeniŋ “Göktepe’nin” 25/39. 

/k-/>[ḳ-]: inḳār‿ėdersek “inkar edersek” 8/7, iḳāmetǥáh̥ “ikametgâh” 9/105, 

hiḳāyá “hikâye” 24/20. 

/-l-/>[-ḷ-]: MYA’da alıntı sözcüklerdeki art ünlülerin yanında bulunan ön avurt 

/l/’si sistemli bir şekilde artlılaşır.  

heraḷda “herhâlde” 2/92, ceḷaḷım “Celâl’im” 10/318, haḷsız “hâlsiz” 20/211. 

 

2.1.2.2.5.3.  Son Seste Karakteristik Artlılaşmalar 

/-g/>[-ǥ]: Son seste yarı art [ǥ] ünsüzü tespit edilememiştir. 

/-k/>[-ḱ]: ipeḱ “ipek” 16/122, yórúḱ “Yörük” 17/8, ǥóḱ “gök” 21/477. 
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/-l/>[-ḷ]: haḷ “hâl” 20/24, haḷaḷ “helal” 21/410. 

 

2.1.2.2.6. Ünsüz Benzeşmeleri 

Benzeşme, farklı özellikleri olan seslerin çeşitli sebeplerle birbirlerini 

etkilemesi sonucu aynı veya benzer seslere dönüşmeleridir. J. Knobloch, ses 

benzeşmesinin birbirine yakın bulunan, benzeşmeyen sesleri benzettiğini ya da en 

azından türdeş (aynı sınıftan sesler) durumuna getirdiğini belirtmektedir (Aksan, 

1978: 16-17). Ünsüz benzeşmeleri çeşitli yönlerden sınıflandırılmaktadır. 

Benzeşmenin niteliğine göre yarı ve tam benzeşme; benzeşmenin yönüne göre 

ilerleyici ve gerileyici benzeşme; benzeşen ve benzeştiren arasındaki uzaklığa göre 

uzak ve yakın benzeşmelerden söz etmek mümkündür. Yaşanan benzeşmeler, 

sözcüklerin leksik anlamlarını etkilememekte ve onları değiştirmemektedir. 

 

2.1.2.2.6.1. Komşu Ünsüzler Arasındaki (Yakın) Benzeşmeler 

2.1.2.2.6.1.1. İlerleyici Tam Benzeşmeler 

 

“Komşu olan iki sesten biri diğerini her yönüyle kendisine benzetiyorsa, 

benzeşmenin bu türü tam benzeşme olarak adlandırılır. Tam benzeşmenin sonucunda 

bir ses ikinci sesi her yönden -boğumlanma yeri, ses yolu, ötümlülük/ötümsüzlük- 

etkiler.” (Ahanov, 2013: 254). Sözcük içerisinde önce gelen sesin, sonraki sesi 

bütünüyle kendisine benzetmesi olayına ise ilerleyici tam benzeşme denir. MYA’daki 

başlıca örnekleri şöyledir: 

/-ly-/>/-ll-/: fasille “fasulye” 8/349, antelle “Antalya” 22/162, sandelle 

“sandalye” (MDD-Karaöz). 

/-nl-/~/-nḷ-/>/-nn-/: Özellikle ekleşme sırasında /n/ ünsüzüyle biten sözcük kök 

ve gövdelerine /l/ ünsüzüyle başlayan eklerin gelmesi sonucu ilerleyici yakın tam 

benzeşme gerçekleşebilmektedir.  
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tirilyonnuḳ “trilyonluk” 1/156, dú͜únner “düğünler” 4/72, onnara “onlara” 

22/455, nişannadıḳ “nişanladık” 24/32, Ḳaribennik “garibanlık” 25/4, annaman 

“anlamam” 27/146. 

/-nd-/>/-nn-/: Ayrılma durumu ekinin zamir n’sinden sonra eklenmesi 

sırasında gerçekleşir. 

bunnan “bundan” 4/12, onnan kė̄ri “ondan sonra” 25/118. 

/-st-/~/-sd-/>/-ss-/: Şu örneklerde de en az çaba yasası gereği sesbirimlerin 

çıkış yerleri aynılaştırılmıştır. 

assubayḷar “astsubaylar” 10/340, tassikci “tasdikçi” 15/104. 

/-şy-/>/-şş-/: eşşāḷaŕımız “eşyalarımız” 20/85. 

 

2.1.2.2.6.1.2. İlerleyici Yarı Benzeşmeler 

 

 “Eğer komşu iki sesten biri, ikincisini tamamen kendisine benzeyecek biçimde değil 

de sadece bir yönden etkiliyorsa, benzeşmenin bu türüne yarı benzeşme denir.” 

(Ahanov, 2013: 255). Önceki ses sonrakini tamamen benzeştirmiyorsa ilerleyici yarı 

benzeşme denir. 

/-ly-/>/-lḷ-/: Söyleyiş kolaylığını sağlamak amacıyla gerçekleşmiş bir ilerleyici 

yarı benzeşme olayıdır. 

bi milḷar ikȱ‿üz milḷon para vėriyoru. “Bir milyar iki yüz milyon para 

veriyor.” 26/69 

 

2.1.2.2.6.1.3. Gerileyici Tam Benzeşmeler 

 

/-çs-/>/-ss-/: İki sözcük arasında iç ses konumuna geçen süreksiz, patlamalı /ç/ 

sesi, gerileyici ünsüz benzeşmesi sonucu sürekli, sızıcı duruma geçmiştir. 

üs‿sa͜atḷıḳ “üç saatlik” 18/111. 
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/-ğn-/>/-ŋn-/~/-nn-/: MYA’da iğne sözcüğü karakteristik olarak iŋne~inne 28 

şeklinde söylenmektedir. 

iŋne “iğne” 13/6, inneniŋ “iğnenin” 20/304. 

/-ln-/>/-nn-/: ġunnama “kulunlama, hayvanın yavrulaması” 8/55. 

/-rḷ/~/-rl-/>/-ḷḷ-/~/-ll-/: MYA’da özellikle üçüncü çokluk kişi ekinde yaşanan 

çok yaygın bir benzeşme türüdür. 

yapaḷḷarĭdı “yaparlardı” 7/68, ġataḷḷardı “katarlardı” 21/185, buḷḷarda 

(<burḷarda) “buralarda” 22/306; içellerdi “içerlerdi” 8/169, dėller “derler” 15/171, 

yėlleşmişler “yerleşmişler” 17/11. 

/-zs-/>/-ss-/: Olumsuz geniş zaman ekinden sonra gelen ikinci kişi ekleriyle 

şart ekinin eklenmesi sırasında ortaya çıkan bir benzeşmedir. 

oḷmassa “olmazsa” 6/1, beklemessiŋ “beklemezsin” 10/239, bilmessiŋ 

“bilmezsin” 17/204, yapmassaŋ “yapmazsan” 22/490, gezmessem “gezmezsem” 

26/21. 

/-ḷs-/~/-ls-/>/-ss-/: güssün (<gülsün) “Gülsüm” 10/374, ossāt (<oḷ saat?) “o 

saat” 11/211. 

 

2.1.2.2.6.1.4. Gerileyici Yarı Benzeşmeler 

 

 MYA’daki başlıca gerileyici yarı benzeşme olayları ve örnekleri şöyledir: 

/-ht-/>/-td-/: mutdarḷıḳ “muhtarlık” 17/39, tatdadan “tahtadan” 21/355. 

/-md-/>/-nd-/: Birçok Anadolu ağzında olduğu gibi, şimdi zarfının MYA’daki 

değişkelerinde /d/ diş ünsüzünün etkisiyle geniz-dudak ünsüzü olan /m/ sesi; diş sesi 

olan /n/ ünsüzüne dönüşmüştür (Küçükballı ve Yastı, 2014: 470). 

hindi “şimdi” 1/22, şindi “şimdi” 23/435 

 
28 Bu ses değişimi artsüremli olarak gerçekleşmiş olabilir. Dîvânu Lugâti’t-Türk’te yiŋne “iğne” 

demektir (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2015:173). 
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/-nb-/>/-mb-/: m bere ombaşısı “muhabere onbaşısı” 3/4, ısdambuḷdan 

“İstanbul’dan” 16/163, tembih (<Ar. tenbīh) “tembih” 21/341, çarşamba (<Far. çār-

şenbe) “çarşamba” 22/1. 

/-n-/>/-ŋ-/: Sözcük içinde /-ġ-, -g-, -ḳ-, -k-/ damak ünsüzlerinden önce gelen 

/n/ ünsüzü gerileyici yarı benzeşme sonucu /ŋ/ ünsüzüne dönüşebilmektedir. 

 haŋġına “hangisine” 8/275, saḷḷaŋġıçḷara “salıncaklara” 27/159; iŋgiliz “İngiliz” 

1/44; saŋḳı “sanki” 8/431; düŋkü  “dünkü” 23/59. 

 

2.1.2.2.6.2. İki Sözcük Arasında Gerçekleşen Ünsüz Benzeşmeleri 

MYA’da yan yana gelen iki sözcükten birincisinin son sesi ile ikincisinin ilk 

sesi arasında ünsüz benzeşmeleri yaşanabilmektedir. Bu durumun ortaya çıkış 

sebepleri hızlı konuşma ve en az çaba yasasıdır. 

 

2.1.2.2.6.2.1. İki Sözcük Arasında Gerçekleşen İlerleyici Ünsüz Benzeşmeleri 

 

/-m v-/>/-m m-/: Çift dudak ünsüzü /-m/ ile diş dudak ünsüzü /v-/ arasında 

gerçekleşen bir ilerleyici tam benzeşmedir. Hızlı konuşmadan kaynaklanmaktadır. 

Metinlerde çok fazla örneğine rastlanmamıştır. 

param mar “param var” 4/15. 

/-z z-/>/-s s-/: MYA’da son seste /-z/>/-s/ değişmesine sıkça rastlanılmaktadır. 

Bu değişim sonrasında ikinci sözcüğün ön sesinde de ilerleyici tam benzeşme sonucu 

ötümsüzleşme yaşanmıştır.  

göşmeyis sayten “göçmeyiz zaten” 23/221. 

/-ç ç-/>/-ş ş-/: MYA’da /ç/>/ş/ sızıcılaşması son seste daha yaygındır. Bundan 

dolayı şu örnekte ilerleyici ünsüz benzeşmesi yaşanmıştır: 

ḳaş şile “kaç çile” 11/144.  
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/-ç y-/>/-ç c-/: İlerleyici ünsüz benzeşmesi sonucu /y-/>/c-/ patlayıcılaşması 

yaşanmıştır. 

üç cüz “üç yüz” 2/43. 

/-ş y-/>/-ş ş-/: Aşağıdaki örnekte ilerleyici, tam benzeşme sonucu /y/ yarı 

ünlüsü, /ş/ sızıcısına dönüşmüştür. 

bėş şüz “beş yüz” 21/464. 

 

2.1.2.2.6.2.2. İki Sözcük Arasında Gerçekleşen Gerileyici Ünsüz Benzeşmeleri 

 

/-ç ç-/>/-ş ş-/: MYA’da son seste /ç/ sesinin sızıcılaşma eğilimi bulunsa da 

ikinci sözcüğün /ş/ ünsüzüyle başlaması daha baskın olarak gerileyici ünsüz 

benzeşmesine yol açmıştır. 

on üş şėy “on üç şey” 27/148. 

/-n b-/>/-m b-/: Diş ünsüzü /n/, çift dudak ünsüzü /b/’nin etkisiyle gerileyici, 

yarı benzeşme sonucu yine bir çift dudak ünsüzü olan /m/’ye dönüşmüştür. 

om bėş “on beş” 10/86. 

/-r d-/>/-t d-/: Bir sayı adıyla de bağlacı arasında yaşanan gerileyici yarı ünsüz 

benzeşmesi sonucu bit‿de “bir de, bir tane” 29 yapısı ortaya çıkmıştır. 

ora çaḳarıs bi çivi, ólḉeris, bit‿de bura çaḳarıs. “Ora çakarız bir çivi, ölçeriz, 

bir de bura çakarız.” 16/106 

/-z s-/>/-S s-/: Aşağıdaki örneklerde /s/ ünsüzünün etkisiyle gerileyici, yarı 

benzeşme dolayısıyla yarı ötümsüzleşme yaşanmıştır. 

aS sėyrek “az seyrek” 3/134, yaşımıS seksen aḷtı “yaşımız seksen altı” 11/2, 

babamıS salmadı “babamız bırakmadı” 15/23, temiS suyuŋ “temiz suyun” 19/78, onuŋ 

 
29 Krş. Özb. bitta “bir tane” <bir+tä. 
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daḷı budǡ olmaS süzgeç gibi hȫle hundan yoḳarı yǖselmeS o. “Onun dalı, budağı 

olmaz, süzgeç gibi şöyle şundan yukarı yükselmez o.” 22/311. 

 

2.1.2.2.6.2. Komşu Olmayan Ünsüzler Arasındaki Benzeşmeler 

Benzeşen sesler yan yana bulunmuyorsa yani uzaktaki sesler birbirini 

etkiliyorsa uzak benzeşme denir (Aksan, 1978: 23). MYA’da az sayıda örneğine 

rastlanılan uzak benzeşmelerin çoğunlukla gerileyici yönde olduğu görülmüştür. 

/-ḷ-r-/>/-ḷ-ḷ-/: -araḳ/-erek zarf-fiil eki ilerleyici, uzak benzeşme sonucu -aḷaḳ/-

elek biçimine girerek akıcı ünsüzler arasında bir nöbetleşmeye yol açmıştır. 

tanıyaḷaḳ “bakarak” 1/132, soyaḷaḳ moyaḷaḳ “soyarak moyarak” 3/58, oḷaḷaḳ 

“olarak” 23/171; yörüyelek “yürüyerek” 2/30, şėkelek “çekerek” 11/48, örtelek 

“örterek” 23/181. 

/n-ḷ-/>/ḷ-ḷ-/: Özellikle nayḷon sözcüğünde karşılaşılan karakteristik bir 

değişimdir. Gerileyici ünsüz benzeşmesinin etkisi bulunmaktadır. Bu sözcük MYA’da 

anlam değişikliğine uğrayarak “römork” anlamını kazanmıştır. 

ḷayḷon  (<Fr. nylon) “römork” 13/89. 

/ş-p-/>/p-p-/: Gerileyici, uzak, tam benzeşme sonucu tek örnekte rastlanır. 

piripençe (<Far. şīr+pence) “kan çıbanı, aslanpençesi” 11/80 . 

/t-c-/>/ç-c-/: Aşağıdaki örnekte de gerileyici yarı benzeşme gerçekleşmiştir. İç 

sesteki /c/ sesi, ön sesteki /t/’yi kendisiyle aynı sınıftan bir ünsüz olan /ç/’ye 

dönüştürmüştür. 

çencereyi “tencereyi” 23/65 

/v-b-/>/m-b-/: Vebal sözcüğü MYA’da karakteristik olarak mobaḷ biçiminde 

kullanılmaktadır. İç sesteki çift dudak /b/ sesi, gerileyici, uzak, yarı benzeşme 

sonucunda ön sesteki diş dudak /v/ sesini yine bir çift dudak sesi olan /m/’ye 

dönüştürmüştür. 

mobaḷı “vebali, günahı” 27/101. 
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2.1.2.2.7. Ünsüz Türemeleri 

MYA’da sözcüğün aslında bulunmamasına rağmen, sözcüğün herhangi bir 

yerinde ünsüz türemeleri yaşanabilmektedir. Burada amaç, söyleyiş kolaylığı 

sağlamaktır. 

 

2.1.2.2.7.1. Ön Seste Karakteristik Ünsüz Türemeleri  

/ø-/>/h-/: Ötümsüz-sızıcı /h/ ünsüzü MYA’da ön seste türeyebilen 

seslerdendir. Bu durumun temel sebebi, /h/ ünsüzünün zayıf boğumlanmalı olmasıdır 

(Ercilasun, 1983: 139). MYA’da işlek olarak görülen bir türeme değildir. 

hayıt (<Ar. ᶜīd) “Akdeniz çevresinde yetişen, 1-2 metre boyunda bir ağaççık 

(Vitex agnus-castus)” 22/309, havḷı (<avlu) “evin yakınlarında bulunan küçük tarla” 

22/522, höke ġonuş- (<Ar. ᶜuḳalā’) “ukalaca konuşmak” 22/537. 

horda “şurda” 11/243, hurdan “şuradan” 12/28, hindi “şimdi” 14/19, hȫle 

“şöyle” 23/31 gibi örnekleri kimi araştırmacılar ön seste türeme olarak görürken (Bkz. 

Akar, 2013: 57; Öztürk, 2009: 121), kimi araştırmacılar ise /ş-/>/h-/ değişmesi olarak 

kabul etmektedir (Bkz. Küçükballı, 2013: 131; Atmaca, 2017: 117). 

Şu örnekler ise metin dışı olarak araştırma sahasından derlenmiştir: hamma 

(<amma) “Trabzon hurması (Diospyros kaki)” (Yavrudoğan), hapaz (<apaz) “bir 

avuç, avuç dolusu” (Hacıobası), hobucur (<ebicir) “çocuğu sırtına alır, sırtlanır” 

(Ahmetler). 

/ø-/>/m-/: MYA’da ikileme yapılırken ikinci ögenin başında /m/ ünsüzü türer. 

Yöredeki kullanım ÖTT’ye koşuttur. 

soyaḷaḳ moyaḷaḳ “soyarak moyarak” 3/58, yórúḱçülǖ mörükçülǖ “Yörükçülüğü 

mörükçülüğü” 4/29, ėvtikledik mevtikledik “vakit geçirdik” 24/203. 

/ø-/>/y-/: Metin dışı olarak yėsir “esir” (Çolaklı) örneğinin de derlendiği ön 

seste /y/ türemesini metinlerimizde de tespit etmek mümkündür. 
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yėrişmiş “erişmiş, evliya” 22/285, annā yėsirgesin “Allah esirgesin!” 27/54. 

 

2.1.2.2.7.2. Ön Seste Karakteristik Olmayan Ünsüz Türemesi 

/ø-/>/ġ-/: Konuşmacıdan kaynaklanan, metinlerde tek örneğine rastlanılmış bir 

türemedir. 

ġazıḳ şė̄diyoru “azık hazırlıyor” 17/115. 

/ø-/>/l-/: Bir örnekte rastlanılan karakteristik olmayan bir ünsüz türemesidir. 

listė̄ne göre “isteğine göre” 23/131. 

 

2.1.2.2.7.3. İç Seste Karakteristik Ünsüz Türemeleri 

/-ø-/>/-k-/: demikden “biraz önce” 4/80, sankėdiyorus “zannediyoruz” 8/235, 

yeŋikden “yeniden” 8/359. 

Ancak metinlerde yeŋiTden30 “yeniden” 24/139 örneğinin bulunmasından 

anlaşıldığı üzere bu örnekte önce ünsüz türemesi sonucu yarı ünsüz ikizleşmesi, daha 

sonra benzer çıkış yerlerine sahip olan ünsüzlerin kullanılması yerine /-t-/>/-k-/ 

gelişmesi yaşanmıştır. Böylesine bir gelişme, açık hecenin kapatılarak güçlendirilmek 

istenmesi nedeniyle gerçekleşmiş olmalıdır (Tor, 2014: 51). Böylelikle bir aykırılaşma 

da yaşanmıştır. 

/-ø-/>/-n-/: ÖTT’de zamirlerin durum ekleri ve çokluk ekleriyle 

kullanımlarında, iyelik ekleriyle durum ekleri arasında kurallı olarak ortaya çıkan 

zamir n’sinin yanında MYA’da +ki aitlik ekiyle çokluk eki arasında da karakteristik 

olarak /-n-/ ünsüzü ortaya çıkar. Bu duruma bölge ağızlarında da rastlamak 

mümkündür (bk. Küçükballı, 2013: 122). 

ötekinner “ötekiler” 8/247, bizikinner “bizimkiler” 9/20, şindikinner 

“şimdikiler” 16/45, evelkinnerden “evvelkilerden” 18/5. 

 
30 Silifke İncekum’da da yeŋitden “yeniden” anlamıyla bulunmaktadır (DS-XI, 1993: 4247). 



128 

 

MYA’da iyilik ve kötülük sözcükleri karakteristik olarak ėyinlik ve kötünlük 

olarak söylenir. Bu sözcüklerde de bir ünsüz türemesi yaşanmıştır. 

ėyinlīle vėrildi, kötünlǖle getirdi. “İyilikle verildi, kötülükle getirdi.” 25/166, 

kötünlǖne dėmedim, ėyinlīne dėdim. “Kötülüğü için demedim, iyiliği için dedim.” 

(MDD- Yavrudoğan) 

/-ø-/>/-v-/: Özellikle taşı- ve karşılıklı sözcüklerinde sıkça rastlanılan bir ünsüz 

türemesidir. Taşı- sözcüğünün Silifke ve Mut’taki Sarıkeçili ve özellikle Bahşiş 

Yörükleri ağzında da davşı- biçiminin sıkça görülmesi (Öztürk, 2009: 122), bu bölge 

Yörüklerine has bir özellik olduğunı düşündürtmektedir.  

davşıyacaḳ “taşıyacak” 16/76, davşırdım “taşırdım” 17/75, ġarşıḷavıḳḷı 

“karşılıklı” (MDD-Ahmetler) 

/-ø-/>/-y-/: Türkçe kökenli sözcüklerde iç seste yan yana iki ünlü geldiği zaman 

aralarında /-y-/ ünlüsü türeyebilmektedir. ÖTT’ye göre bu kuralın işletilmesinde daha 

ileri durumda olan MYA’da, ikiz ünlüler hariç, ekleşmelerde ve alıntı sözcüklerdeki 

iki ünlü arasında sıkça rastlanır. 

hocayıdı “hoca idi” 1/118, bāçayıdı “bahçe idi” 12/200, davarcıyımış “davarcı 

imiş” 17/78, ȫleyimiş “öyle imiş” 24/96; yaşındayḳa “yaşındayken” 20/272. 

Arapçadan alıntı şu örneklerde hemze (ء) ünsüzünün düşmesi sonucunda 

diftonglaşmayı önlemek için  /y/ türemesi yaşanmıştır: 

faydaḷanıdıḳ (<Ar. fā’ide) “faydalanırdık” 20/256, fiyátdan  (<Ar. fī’āt) 

“fiyattan” 24/197, āyit (<Ar. ᶜā’id) “ait” 27/78. 

 

2.1.2.2.7.4. İç Seste Karakteristik Olmayan Ünsüz Türemesi 

/-ø-/>/-ḳ-/: Sansar sözcüğünde karakteristik olmayan bir ünsüz türemesi 

yaşanabilmektedir. 

saŋḳsar “sansar” 25/59. ~Krş. saŋsar 25/57. 
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/-ø-/>/-k-/: Aşağıdaki örnekte, belki küçültme ve sevgi ifadesi olarak, /-k-/ 

türemesi yaşanmıştır. 

kirincikden “kirinciden” 8/39. 

 

2.1.2.2.7.5. Son Seste Karakteristik Ünsüz Türemeleri 

/-ø/>/-ḳ/~/-k/: MYA’da özellikle bazı sözcüklerin sonunda görülen bir 

türemedir. Anlamı kuvvetlendirme fonksiyonu taşımaktadır. Bu yapının Eski 

Türkçedeki oḳ/ök kuvvetlendirme edatı kaynaklı olması muhtemeldir (Gabain, 1988: 

105). 

dėyincek “deyince” 3/34, gelincek “gelince” 3/76, ileri varıncaḳ “ileri gidince” 

3/134, varınsıraḳ31 “varınca” 21/526, işdek “işte” 25/4. 

/-ø/>/-m/: MYA’da kimi sözcüklerin sonunda türeyerek anlamı 

kuvvetlendirmektedir. Eşsüremli (senkronik) olarak ele alındığında bir türeme olarak 

görülen bu ünsüzün Eski Türkçedeki kuvvetlendirme edatı  +mA ile bağlantısı olsa 

gerektir (Gabain, 1988: 105). Çünkü eskicil yapıya uygun  sōrama “sonra” 2/26 gibi 

örnekler de MYA’da etkin olarak kullanılmaktadır. 

ondan sōnam “ondan sonra” 4/48, ġayrım “gayrı” 6/91, oysam “oysa” 8/105, 

ondan kė̄yrim “ondan sonra” 16/174. 

/-ø/>/-n/: Görülen geçmiş zamanın hikâyesinin teklik üçüncü kişi çekiminde 

görülen bir türemedir. MYA’da özellikle Yörük ağzında tespit edilen bu türemenin az 

da olsa pekiştirme fonksiyonu bulunmaktadır.  

gicişirdin “gicişirdi” 12/153, girdi‿midin “girdi miydi” 14/43, varıdın 

“varırdı, giderdi” (MDD-Çolaklı). 

+lA vasıta durumu ekinden sonra türeyebilen -n ünsüzü muhtemelen Eski 

Türkçedeki +n vasıta ekinin bir izidir (Ercilasun, 1983: 140).  

 
31 Krş. varınsıya “varıncaya” 21/123. 
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parayḷan “parayla” 4/67, ḳırḳḷīḷan “kırklık makasıyla” 12/230, elimizlen 

“elimizle” 12/283. 

 ki bağlacından sonra -n ünsüzünün türediği örnekler de bulunmaktadır.  

dediykin “dedi ki” 27/99, demēkin “demek ki” 27/129. 

/-ø/>/-y/: MYA’da ne soru sözcüğünden sonra /y/ türemesi yaşanmaktadır. 

o nėy biliyoŋ mu? “O ne, biliyor musun?” 22/533, sen nėyde çaḷışıŋ dėde? “Sen 

ne işte çalışıyorsun, dedem?” 27/34. 

Az sayıda örnekte ki bağlacından önce /y/ sesinin türeyebildiği görülmektedir.  

dėdiy ki “dedi ki” 1/140, dediy kin “dedi ki” 27/99. 

 

2.1.2.2.8. Ünsüz Düşmeleri 

Diğer TTA’da olduğu gibi Manavgat ağızlarında da sıkça ünsüz düşmeleri 

yaşanmaktadır. Bunlardan bir kısmı ikincil ünlü uzunluklarının ve ikiz ünlülerin 

oluşmasına yol açmaktadır. Bu türdeki ünsüz düşmeleri İkincil Ünlü Uzunlukları ile 

İkiz Ünlüler başlıkları altında ayrıntılı olarak ele alındığı için tekrara düşmemek adına 

bu bölümde bir kez daha incelenmemiştir.  

MYA’da bazı ünsüzlerin düşmek üzere olan biçimleri de bulunmaktadır. “Bu 

durum düşmenin birdenbire değil de ünsüzün daha gevşek bir boğumlanma noktasına 

gelmek suretiyle zayıflayıp zamanla eridiğinin göstergesidir.” (Öztürk, 2009: 112-

113). 

 

2.1.2.2.8.1. Ön Seste Ünsüz Düşmeleri 

Ön seste yaşanan ünsüz düşmelerinin çok fazla örneği bulunmamaktadır. 
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/h-/>ø-: Zayıf boğumlanmalı olması sebebiyle /h/ ünsüzünün ön seste 

düşmesine yakın bölge ağızlarında olduğu gibi32 MYA’da da rastlamak mümkündür. 

edeFi “hedefi” 8/520, atatüŕk edeFiŋiz aḳdeŋiz dė̄yoŕ. “Atatürk, hedefiniz 

Akdeniz diyor.” 20/215, ızarda “hızarda” 25/29.  

Kimi örneklerde ise ön sesteki /h/ ünsüzü düşmeye yakındır.  

h̥åvada “havada” 9/58, deli h̥asan, deli h̥üsēn “Deli Hasan, Deli Hüseyin” 

15/120, h̥ayvanı “atı” 21/506. 

/y-/>ø-: /y/ sesi fonetik özelliklerinden dolayı kolayca düşebilen seslerden 

birisidir. Bu sesin, Türkiye Türkçesinin Doğu Grubu ağızlarında ilk hecesinde dar 

ünlüye sahip olan bazı sözcüklerin başında kurallı olarak düştüğü bilinmektedir. Bu 

ses olayı, “Doğu Grubu ağızlarını Batı ve Kuzeydoğu Grubu ağızlarından ayıran 

fonetik bir ölçüdür.” (Karahan, 2014: 31).  

ėtişiyoruḷar “yetişiyorlar” 3/133, yėdi ėrden “yedi yerden” 3/149, ílḷar öŋce 

“yıllar önce” 4/23, amanḷardan “Yamanlar’dan” 4/108,  iḷan “yılan” 12/112, öresi 

“yöresi, çevresi” 17/134, ıḷdızdan “yıldızdan” 21/318, iḷan baḷıḳ “yılan balığı” 22/394, 

ıḷdırım “yıldırım” (MDD-Hacıobası)  

 

2.1.2.2.8.2. İç Seste Ünsüz Düşmeleri 

Sözcük içindeki bir ünsüzün kullanılmaz olması durumudur. Kalıcı olabildiği 

gibi çevresel etkenler sonucu da meydana gelmiş olabilir.  

/-f-/>-ø-:Alıntı sözcüklerde -f- sesi, sava sürer di “sefa sürerdi” 25/66 

örneğinde olduğu gibi ötümlüleşir veya aşağıdaki örneklerdeki gibi düşer. 

-ft ünsüz grubu Türkçe sözcüklerde hece sonunda bulunmaz. Özellikle çift 

(<Far. cuft) sözcüğünde /f/ ünsüzü kurallı olarak düşer. 

şit oḷudu “çift olurdu” 20/98, çit sürsem “çift sürsem” 21/356.  

 
32 Krş. Bölük, 2011: 88; Küçükballı, 2013: 125; Aydın, 2019: 92. 
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Türkçe sözcüklerdeki /p/’den gelişen ikincil /f/ sesi de düşme eğilimindedir. 

yuḳa etmė̄ “yufka ekmeği” 8/280. 

/-h-/>-ø-: İç seste /h/ sesi sıkça düşer ve ardında telafî uzunluğu bırakır ya da 

ikiz ünlü meydana getirir. Bunun dışındaki kimi sözcüklerde de kurallı olarak /h/ 

ünsüzü düşer. 

toḷanı “Tol Hanı” 1/91, annesi bö͜ün gėtmeyik heraḷda “Annesi bugün gitmemiş 

herhâlde.” 6/97, mayoş “mayhoş” 8/61, fes‿oḷudu “fesholurdu” 8/241,  

Kimi örneklerde ise /h/ ünsüzü düşmeye yakındır. 

pēh̥livanı “pehlivanı” 10/13, pādışāh̥ḷıḳ “padişahlık” 15/28. 

/-ḷ-/>-ø-: Aşağıdaki örneklerde yaşanan ünsüz düşmeleri MYA için 

karakteristiktir. 

boşatdı “boşalttı” 1/152, ġaḳdıḳ mı “kalktığımız zaman” 16/86, asvat “asfalt” 

20/23, ġaḳ “kalk” 21/407.  

/-n-/>-ø-: Örneğine az rastlanan bir ünsüz düşmesidir. /n/ ünsüzünün hemen 

ardından /ç, ḉ, s, ş, y/ ünsüzlerinden birinin olması bu ünsüz düşmesinin ön şartıdır. 

Özellikle özel adlarda bu ünsüzün düşmesi, vurguyla ilgili bir düşme olabileceğini 

düşündürmektedir. 

naḷbat musdā “Nalbant Mustafa” 3/11, aḷayada “Alanya’da” 3/99, yotma daş 

devrinde “Yontma Taş Devri’nde” 8/322, hacı turuḉ “Hacı Turunç” 9/152, ḳasabāy̥i 

seviş  “Sevinç kasabası” 15/115. 

Kimi örneklerde ise /n/ ünsüzü düşme aşamasındadır. 

gēn̥ḉ “genç” 9/54, īn̥sanōḷu “insanoğlu” 24/122. 

/-ŋ-/>-ø-: MYA’da denk sözcüğünde gerçekleşen bir ünsüz düşmesidir. 

dek gelise “denk gelirse” 8/99. 

/-t-/>-ø-: /st/ ses grubunda söyleyiş kolaylığını sağlamak için /t/ ünsüzü 

düşebilmektedir. 
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assubayḷar “astsubaylar” 10/340. 

/-y-/>-ø-: MYA’daki kimi sözcüklerde karakteristik olarak görülen bir 

düşmedir. 

tülü (<tüylü) “bir deve türü” 8/554. 

 

2.1.2.2.8.2.1. Ekleşme Sırasında Ortaya Çıkan Ünsüz Düşmeleri 

 

/-ḳ-/>/-ğ-/>-ø-: Ekleşme sırasında yok sözcüğünün sonundaki ünsüz önce 

ötümlüleşip sızıcılaşarak /ğ/ olur, ardından bu ünsüz de düşer. 

yōnu “yoktu” 18/133, yōsam “yoksa” 22/479, yōḳa “yokken” 22/502. 

Kimi örneklerde /-k/~[-ḳ] ünsüzüyle biten sözcüklere gelen ile bağlacı bu 

ünsüzün iki ünlü arasında kalarak önce ötümlüleşip sızıcılaşarak /ğ/ olmasının 

ardından düşmesine neden olur.  

toḳmāḷa “tokmakla” 1/106, orāḷa “orakla” 10/205, tarāḷa “tarakla” 16/111; 

kürēle “kürekle” 18/27. 

/-m-/>-ø-: Aitlik eki, ilgi hâli ekinden sonra kullanıldığında birinci kişi 

çekimlerinde /m/ ünsüzü düşmektedir. Bu ek yapısının MYA’da birinci teklik kişi 

zamirinde kalıplaşmış olduğu görülmektedir. 

benikine “benimkine” 26/11, beniki (<ben+im+ki) “benimki” 27/51. 

/-ŋ-/>-ø-: Bu ünsüz düşmesi de aitlik ekinin eklenmesi sırasında ortaya 

çıkmaktadır. Üstüne aitlik eki gelen ilgi durumu ekli gövdelerde ünsüz düşmesi 

yaşanmaktadır.  

íşamıḳı “çamınki” 12/185, ācıḳı “ağacınki” 16/139, davarıḳı ġoḷay oḷu da 

ġoyunuḳu zor oḷur. “Davarınki kolay olur da koyununki zor olur.” 17/66, seniki 

“seninki” 21/330, onuḳuna “onunkine” 22/191. 

Aitlik durumu ekinin eklendiği ilgi durumu ekli gövdelerde ünsüz düşmesinin 

yaşanmadığı az sayıda örnek de bulunmaktadır. 
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bobamıŋ anasınıŋḳı “babamın annesininki” 10/386, tuḷūŋḳu “tuluğunki” 

16/138. 

/-r-/>-ø-: Manavgat ağızlarında işlek görülen bir ünsüz düşmesidir. /r/ 

ünsüzünün kolay düşebilen bir ses olmasının nedeni, onun titrek ve akıcı bir ünsüz 

oluşundan kaynaklanmaktadır (Karahan, 2014: 129). MYA’da özelikle geniş zaman 

ekinde bu ünsüz düşmesinin örneklerine sıkça rastlanır. 

varıḷar “varırlar” 3/63, görüsek “görürsek” 3/73, bilidi “bilirdi” 21/318, 

ġurduruduḳ “kurdururduk” 25/138, vėri miyin “verir miyim” 26/37. 

/-y-/>-ø-: Eski Türkçede ḳo- biçimine rastlanılmasa da konak, kondu, konuk 

gibi örnekler düşünüldüğünde /-y-/ sesinin düştüğü mü ya da türeme bir ses mi olduğu 

tartışmalıdır. Ancak ağız araştırmalarında genellikle bu sesin düştüğü belirtilir.33 

ġoduruḷḷardı “koydururlardı” 12/16, ġodūmda “koyduğumda” 24/237. 

/-z-/>-ø-: Geniş zamanın olumsuz çekiminde kullanılan -mAz ekindeki /-z/ 

ünsüzü düşebilmektedir.  

avḷanma mı “avlanmaz mı?” 8/484, suḷanma mı ya “Sulanmaz mı ya?” 14/50, 

āḉ oḷmasa iki daş, āş getiridik, küme yapardıḳ, oŋa dünellerdi. “Ağaç olmazsa iki taş, 

ağaç getirirdik, kümes yapardık, ona tünerlerdi.” 23/276. 

hȫle īsi yėller oḷur, īsi yėllere asıvėriyis. “Şöyle tenha yerler olur, tenha yerlere 

asıveririz.” 16/158 örneğinde ise, Eski Türkçedeki idi “sahip” sözünden 

idi>iḏi>*iyi>ī+siz>īsi “sahipsiz, tenha” gelişmesi olmuştur. 

 

2.1.2.2.8.2.2. İki Sözcük Arasında Ünsüz Düşmeleri 

 

/-g-/>-ø-: Ünlüyle biten bir sözcükten sonra ünsüzle başlayan bir sözcük gelirse 

ikinci sözcükteki ön ses ünsüzü düşebilmektedir. Bu durum kimi zaman ikiz ünlü 

oluşturabilmektedir. İkiz ünlüler oluşurken /g-/>/-ğ-/>-ø- gelişmesi yaşanır. 

 
33 Bkz. Küçükballı, 2013: 128; Atmaca, 2017: 121; Aydın, 2019: 96. 
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otura‿etdi “otura gitti, oturmaya devam etti” 10/166, öş‿elesiye 

“alacakaranlık gelene kadar” 17/193. 

/-y-/>-ø-: MYA’da ünlüyle biten bir sözcükten sonra ünsüzle başlayan bir 

sözcük gelirse veya ünsüzle biten bir sözcükten sonra yine ünsüzle başlayan bir sözcük 

gelirse ikinci sözcükteki ön ses ünsüzü düşebilmektedir. 

geldim‿a “geldim ya” 7/12, ötē‿üze “öteki tarafa” 10/7, var‿a “var ya” 

27/8.  

 

2.1.2.2.8.3. Son Seste Ünsüz Düşmeleri (Apocope) 

/-h/>-ø: Allah sözcüğünde sıkça yaşanan bir ünsüz düşmesidir. Her zaman 

kendinden önceki ünlünün uzamasına sebep olmaz. 

abdıḷḷa “Abdullah” 3/72, aḷḷa aḷḷā “Allah Allah” 22/211. 

Başka alıntı sözlerde de bu düşmeye rastlanır. 

faḳı musdāsı (<Ar. faḳīh) “Fakih Mustafası”24/126. 

[-ḳ]>/-ğ/>-ø: Tek örnekte karşılaşılan bir ünsüz düşmesidir. 

yō dėmiş “hayır demiş” 3/160. 

/-n/>-ø: MYA’da karakteristik olarak -ken zarf-fiil ekinin sonundaki /-n/ 

ünsüzü düşmektedir.  

yaparĭḳa “yaparken” 8/5, gėliyorūḳa “geliyorken” 10/294; gencike “gençken” 

6/10, ġuzu ōḷaḳ güdellerike “kuzu, oğlak güderlerken” 17/25.  

MYA’da filan sözcüğünün sonundaki ünsüzün düştüğü örnekler yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu durumun sebebi bu sözcüğün bile edatına benzetilmesidir 

(Küçükballı, 2013: 130). 

hilá 10/116, filá 17/198, hile 21/158. 

Bununla birlikte yine Arapçadan alınma zaten zarfının MYA’da zāti 19/92 

biçiminde de kullanıldığı görülmektedir. 
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/-r/>-ø: MYA’da iç seste olduğu gibi son seste de kolaylıkla düşebilen bir 

ünsüzdür. Az sayıda örnekte -yor(ur) şimdiki zaman ekinde, özellikle vurgulanmadığı 

sürece geniş zaman ekinde /-r/ düşebilmektedir. 

atívėri “atıverir” 11/158, gėtiri “getirir” 12/55, bişiri “pişirir” 16/171, aḳḷıŋ 

duru “aklın durur” 22/444 ; aḳıyo “akıyor” 13/82, oḷmāyo “olmuyor” 18/99. 

Bir “1” sözcüğünde de çok yaygın bir düşme olduğu görülmüştür. 

Metinlerimizde bir biçimi 124 kere, bi biçimi ise 1520 kere geçmektedir. Bu durumda 

aslından yaklaşık olarak 12 kat fazla kullanılan bi biçiminin neredeyse karakteristik 

hâle geçtiği görülür. 

/-t/>-ø: /-st/ ses grubuyla biten sözcüklerde sıkça karşılaşılan bir ünsüz 

düşmesidir. Bu iki sesin yan yana söylenmesinin zor oluşu düşmeye yol açmıştır. Bu 

düşme türü yoğunlukla Kıpçak grubu Türk yazı dillerinde kurallıdır.34 

terörüs “terörist” 1/53, dos “dost” 2/80, assubayḷar “astsubaylar” 10/340, 

selbes “serbest” 20/68, üs “üst” 21/132, dürüs “dürüst” 24/228. 

Şu alıntı sözcüklerde de /-t/ düşmesi yaşanmıştır:  

direk “direkt” 1/79, küncü35 “susam” 22/314. 

/-y/>-ø: Arapçadan alınma şey sözcüğünde karşılaşılan bir düşmedir. 

şė yapdıŋ “şey yaptın” 10/282, şė oḷmuş “şey olmuş” 13/21.  

Türkçe kökenli olan ve Eski Türkçede kod- (<*ko-d-) olarak tespit edilen 

(Gabain, 1988: 58) örnekte de ünsüz düşmesi olduğu söylenebilir. 

ġo “koy” 21/461. 

 

 
34 Bkz. Tatarca döres, dus; Başkurtça dörös, dus; Kazakça durıs, dos; Kırgızca dos (Ercilasun, 1992: 

180-187). 

 
35 Toharca kuñcit biçiminden alıntı olan bu sözcük, Farsçada künçit olarak bulunur. Künjit biçiminde 

aslına uygun olarak Kazakçada korunduğu, Rusçaya kunjut biçiminde geçtiği görülür. Türkmencede 

ise, MYA’da olduğu gibi, künci olarak kullanılmaktadır (Clauson, 1972: 727-728). 
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2.1.2.2.9. Sürekli Ünsüzler Arasındaki Değişmeler 

2.1.2.2.9.1. Sürekli Ünsüzler Arasında Ön Sesteki Karakteristik Değişmeler 

/f-/>/h-/: MYA’da belli sözcüklerde karakteristik olarak karşılaşılan bir 

değişmedir.  

hatma “Fatma” 10/50, hatmana saçı “Fatma Ana saçı, ölen kadının mezarına 

konulan bir tutam saç” 21/277, hoturānı “fotoğrafını” 22/503, hilá “filan” 25/269. 

/h-/>/f-/: Hendek sözcüğünde yaygın olarak görülen ancak metin dışı olarak 

derlenen bir değişmedir. 

fendek “hendek” (MDD-Hacıisalı) 

/n-/>/ḷ-/~/l-/: löbet “nöbet” 2/32, löbeTci “nöbetçi” 4/77, le bilēn “ne bileyim” 

13/85, ḷayḷon (<naylon) “römork” 13/89. 

/r-/>/ḷ-/: Özellikle rapor sözcüğünde karşılaşılan bir değişmedir. 

ḷaporḷu “raporlu” 19/54. 

/r-/>/n-/: Özellikle rekât sözcüğünde karakteristik bir değişmedir. 

niḳāt “rekât” 7/58, niyal “Suudi Arabistan’ın para birimi, riyal” (MDD-

Ahmetler) 

/s-/>/ş-/: şahsėydi bėli “Akseki ilçesinde bulunan Kepezbeleni’ne yakın bir 

geçit, Sakseydi beli” 4/30 

Seydişehir sözcüğünde ise gerileyici uzak benzeşme sonucu karakteristik 

olarak görülen bir değişmedir. 

şėydişēriŋ “Seydişehir’in” 2/92, şėydişērde “Seydişehir’de” 21/157. 

/ş-/>/h-/: Şimdi, şu ve şo sözcüklerinde görülen karakteristik bir değişimdir. 

Ancak daha önce değinildiği gibi bu sözcüklerdeki ön sesteki /h-/’nin türeme bir ses 

mi yoksa /ş-/’den gelişen bir ses mi olduğu tartışmalıdır. MYA’da hem /ş-/’li hem de 

/h-/’li kullanımlar bulunmaktadır. 

şindi 2/25 ~ hindi 26/81 “şimdi”, 
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şu 1/69 ~ hu 23/17 “şu”, 

şunu 8/469 ~ hunu 3/142 “şunu”, 

şo 6/29 ~ ho 22/567 “şu”. 

/v-/>m-/: Aşağıdaki örneklerde de görüleceği üzere vefat ve vebal 

sözcüklerinde karakteristik olarak görülen bir değişmedir. 

mafād‿ėtmiş “vefat etmiş” 3/30, mobaḷı “vebali, günahı” 9/80, mefāT‿ėtmiş 

“vefat etmiş” 15/203. 

 

2.1.2.2.9.2. Sürekli Ünsüzler Arasında Ön Sesteki Karakteristik Olmayan 

Değişmeler 

Kişisel kullanımlar sonucu ortaya çıkmış sürekli ünsüzler arasında yaşanan 

değişmelerdir. 

/f-/>/h-/: izmiŕ hoçaya “İzmir Foça’ya” 20/216. 

/ḷ-/~/l-/>/n-/: Bazı örneklerde gerileyici ünsüz benzeşmesinin etkisi 

bulunmaktadır. 

nisānnarında “lisanlarında, dillerinde” 15/124, nasdik “lastik” 20/106. 

/r-/>/l-/: lútūbetli “nemli” 1/83. 

/ş-/>/s-/:  Kazak, Karakalpak, Nogay ve Yakut Türk yazı dillerinde görülen 

(Karaağaç, 2012: 224) bu ses değişmesi MYA için karakteristik değildir. 

sorda (<şorda) “şurada” 9/28, soḷda (<şorda~şoḷda?) “şurada” 20/88. 

 

2.1.2.2.9.3. Sürekli Ünsüzler Arasında İç Sesteki Karakteristik Değişmeler 

/-ğ-/>/-v-/~[-w-]: Ağız araştırmacıları tarafından Kıpçakça bir unsur olarak 

değerlendirilen ses değişmelerindendir. MYA’da yuvarlak ünlülerin komşuluğu 

dışında da bu değişime rastlamak mümkündür. Bu durumda iki ihtimal ortaya 
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çıkmaktadır. Ya bu değişim Kıpçakça bir unsurdur ya da doğal bir fonetik eğilimin 

farklı coğrafyalarda gerçekleşen örnekleridir (Gülsevin, 2009: 254). Gülsevin’in 

tespitine göre, eğer bütün ünlülerin yanında /g/>/v/ değişmesi görülüyorsa, diğer 

dilbilgisel özellikler de dikkate alınarak, Kıpçakça bir unsur olabileceği akla 

getirilebilir (2009: 257). Manavgat ağızlarında yuvarlak ünlüler dışında düz ünlülerin 

yanında da bu değişim yaşanabilmektedir. 

öwey “üvey” 1/151, sıvacaḳ “sığacak” 8/16, avşamdan (<ağşamdan) 

“akşamdan” 8/175, avızḷarına “ağızlarına” 9/45, sovan “soğan” 11/41, avız “ağız sütü” 

11/78, yıvardıḳ “yığardık” 21/346, sovuḳ “soğuk” 21/496, civa 25/157 (<ciğa <Far. 

cīġa)36 “Gelinlerin düğünlerde başlarına süs olarak taktıkları parlak renkli tüy”, 

sıvışamāyoruyun “sığışamıyorum” (MDD-Hacıobası).  

/-ğ-/>/-y-/: MYA’da özellikle ön ünlülerin bulunduğu sözcüklerde yaygın 

olarak görülen bir ses dönüşümüdür. 

ėyitim “eğitim” 1/50, buyday “buğday” 2/126, kiyátdānḷarı “kâğıttakileri” 3/15, 

ėyiridik “eğirirdik” 4/46, soyudu “soğudu” 6/45, iydiş “iğdiş” 7/42, diyer “diğer” 

8/385, sėyirtdim “seğirttim” 10/20, ciyerim “ciğerim” 22/50, çiyden yėrdik “çiğden 

yerdik” 22/142, üyüdürümüş “öğütürmüş” 26/143. 

Aşağıdaki örnekte ise [-ḳ-]>/-ğ-/>/-y-/ değişmesi yaşanmıştır: 

bayān (<bağān~baġān<baḳān<baḳa͜ın<baḳayın) “bakayım” 26/3. 

/-h-/>[-F-]~/-f-/: Alıntı sözcüklerde hece başı veya sonunda görülebilen bir 

değişmedir.  

ifpar (<Ar. iḫbār) “ihbar” 1/53, mafėtdiler “mahvettiler” 4/29, çuḷfa (<Far. 

cūlāh) “çulha” 8/117, mafḷuḳ “mahluk” 22/356; maFsúlüne “ürününe” 14/23. 

/-h-/>/-y-/: ġayfaya “kahveye” 2/129, sayıbınıŋ “sahibinin” 8/294, tāyir 

“Tahir” 8/444, sėyil “sahil, Manavgat” 20/36. 

 
36 TTA’da cığa biçimi yaygındır ve çoğunlukla Batı Anadolu coğrafyasında kullanılmaktadır (DS-II, 

1993: 899). 
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/-ḷ-/>/-n-/: Özellikle gerileyici veya ilerleyici benzeşme yoluyla ortaya çıkan 

bir değişmedir. 

ennetice “elnetice, sonuç olarak” 3/62, díŋnemeye “dinlemeye” 9/276, onnara 

“onlara” 22/455, Ḳaribennik “garibanlık” 25/4, annaman “anlamam” 27/146; aḷḷah 

t na “Allah Taâlâ” 8/321, annā yėsirgesin “Allah esirgesin” 27/54. 

/-ḷ-/>/-r-/: MYA’da yaygın bir şekilde alın sözcüğünde karşılaşılan bir 

değişmedir. 

arnına “alnına”  25/160, arnım ġırtışırsa köpė̄n. “Söz verdiğim şeyi yerine 

getirirken yüzüm kırışırsa köpeğim.” (MDD-Saraçlı), arnımda uruP çıḷdırar, ġarnım 

aşḷıḳdan küydürer.37 “Alnımda çeyrek altın çıldır çıldır ses çıkarsa da karnım açlıktan 

guruldar.”  

/-m-/>/-n-/: Şimdi sözcüğü ve değişkelerinde rastlanılan bir değişmedir. 

şinci “şimdi” 5/24, hindi “şimdi” 22/267, şindi “şimdi” 22/334. 

/-n-/>/-ḷ-/~/-l-/: iḷāyeT‿oḷmuş (<Ar. ᶜināyet) “inayet olmuş” 8/67, melemen 

“menemen” (MDD-Ilıca). 

/-n-/>/-m-/: On beş ve onbaşı sözcüklerinde /b/ ünsüzünün etkisiyle 

gerçekleşen bir değişmedir. Karınca sözcüğünde de karakteristik olarak görülür. 

musdā ombaşı “Mustafa onbaşı” 9/84, om‿bėş “on beş” 10/76, ġarımça 

“karınca” 14/39. 

/-n-/>/-ŋ-/: MYA’da damak ünsüzlerinden önce gelen /n/ ünsüzü /ŋ/ ünsüzüne 

kurallı olarak dönüşmektedir.  

iŋgiliz “İngiliz”1/44, aŋġara “Ankara” 4/87, haŋġına “hangisine” 8/275. 

Kimi sözcüklerde ise kuralsız bir değişim görülmektedir. 

dúŋyaya “dünyaya” 20/284, saŋsar “sansar” 25/57. 

/-n-/>/-y-/: İşaret zamirlerine ile edatı eklenirken yaşanan bir değişmedir. 

 
37 Bu atasözü Osman Önal’dan derlenmiştir (Yayla Mahallesi<Gündoğmuş). 
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onuyḷa “onunla” 4/95, bunuyḷa “bununla” 12/329, onuyḷan “onunla” 25/131. 

/-r-/>/-l-/: ḳaḷaḷı “kararı” 1/39, taḷḷa “tarla” 1/84, yörüyelek “yürüyerek” 2/29, 

ǥóçüyoḷḷar “göçüyorlar” 9/32, modelim “modern” 16/10, biḷādeŕ “birader” 20/183, 

güleşe “güreşe” 22/195, yatıḷımış “yatırmış” 22/201, mēlem “merhem” 25/40, selbes 

“serbest” 26/21, kelpetėnile “kerpetenle” 27/52, buḷdur “Burdur” 24/31,  selvet 

“Servet” (MDD-Yavrudoğan).  

Saraçlı Yörükleri: çeŋelmiş “aşırı derecede üşümüş” 8/121,  Bozahmetli 

Yörükleri: çener- “aşırı derecede üşümek” (Uslu, 2015: 107). 

/-r-/>/-n/: MYA’da soŋra sözcüğünde örneklerine rastlanılan bir değişimdir. 

sōnam “sonra” 4/48, sōna “sonra” 12/58. 

 

2.1.2.2.9.4. Sürekli Ünsüzler Arasında İç Sesteki Karakteristik Olmayan 

Değişmeler 

/-ğ-/>/-ŋ-/: Yörük ağzında daha yaygın rastlanılsa da yöre için karakteristik 

olduğu söylenemez.  

doŋru “doğru” 9/13; 13/39; 18/129. 

/-h-/>/-v-/: veyāvıt “veyahut” 18/14. 

/-l-/>/-n-/: ġabine “kabile, tayfa” 20/156.  

/-m-/>/-y-/: beniyle “benimle” 10/237. 

/-n-/>/-ğ-/: onūğḷa “onunla” 7/11, onūğ̥ḷa “onunla” 7/64. 

/-n-/>/-r-/: şȯ ǥórdǖŋ deperiŋ oraya meken dutmuşḷar. “Şu gördüğün tepenin 

orayı mekân tutmuşlar.” 13/41. 

/-ŋ-/>/-ğ-/: Bu sızıcılaşma olayı sınırlı sayıda örnekte görülmekte olup, 

karakteristik değildir. 

öğü (<öŋü) “önü” 3/25, soğra (<soŋra) “sonra” 16/75. 
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/-ŋ-/>/-m-/: em (<eŋ) “en” 15/131. 

/-ŋ-/>/-y-/: MYA’da /ŋ/ sesi genel olarak korunsa  da dinle sözcüğünde sadece 

iki örnekte /-ŋ-/>/-y-/ değişmesi yaşanmıştır. 

diyne (<diŋle) “dinle” 13/10; 15/9. 

/-ş-/>/-s-/: MYA’da bu değişme üç farklı yolla meydana gelmektedir. İlkinde 

herhangi bir gerileyici ya da ilerleyici benzeşmenin etkisi bulunmamaktadır: 

isKembeye “işkembeye” 8/147, ġarsı “karşı” 26/64, askiyā “eşkiya” 27/76. 

Gerileyici ünsüz benzeşmesi yoluyla şu örneklerde /ç/>/ş/>/s/ gelişmesi 

olmuştur: ās‿sėyik “ağaç seyik” 8/202, üs‿s tḷıḳ “üç saatlik” 18/111. 

Son olarak şu örnekte yaşanan ara aşamasız /ş/>/s/ değişmesinde gerileyici 

benzeşme etkili olmuştur: bos‿Samanḷarında “boş zamanlarında” 8/578. 

/-y-/>/-ş-/: İlerleyici, tam benzeşme sonucu ortaya çıkmıştır. 

bėş‿şüz milyon “beş yüz milyon” 9/134. 

/-y-/>/-z-/: İlerleyici, tam benzeşme sonucu yaşanan bir değişmedir. 

biz‿zayḷada “biz yaylada” 20/126. 

/-z-/>/-y-/: Gerileyici, yarı benzeşme sonucu ortaya çıkan bir örnek 

bulunmaktadır. 

ay‿mayoş “az mayhoş” 8/61. 

 

2.1.2.2.9.5. Sürekli Ünsüzler Arasında Son Sesteki Karakteristik Değişmeler 

MYA’da son sesteki sürekli ünsüzler arasında karakteristik ya da karakteristik 

olmayan ses değişmeleri yok denecek kadar azdır. 

 /-h/>/-f/~[-F]: siḷaf siḷā gėşdiler “silah silaha geçtiler, çarpıştılar” 4/23 salif 

“Salih” 22/187; hoşaF “hoşaf” 19/85,  ėyniF “Eynif Yaylası” 24/24. 
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2.1.2.2.9.6. Sürekli Ünsüzler Arasında Son Sesteki Karakteristik Olmayan 

Değişmeler 

/-n/>/-m/: Konuşmacıdan kaynaklanan, karakteristik olmayan bir değişmedir. 

modelim “modern” 16/10. 

/-v/>/-w/:  döw “döv” 11/196.  

 

2.1.2.2.10. Süreksizleşme  

Sürekli ünsüzlerin süreksiz ünsüz durumuna geçmesidir. MYA’da nispeten 

sınırlı sayıda örnekte karşımıza çıkar.  

 

2.1.2.2.10.1. Ön Seste Süreksizleşmeler 

/f-/>/p-/: Türkmencede ve Kıpçak grubu Türk yazı dillerinde alıntı 

sözcüklerdeki /f/ sesinin kurallı olarak /p/’ye dönüştüğü bilinmektedir (Karaağaç, 

2012: 218). MYA’da bu süreksizleşme olayı genelleşmese de böylesi bir eğilim olduğu 

görülmektedir. 

purdūnu düşürük (<furdūnu<vurduğunu<urduğunu) “vurduğunu düşürmüş” 

3/157,  petėtmiş “fethetmiş” 3/172, paytun “fayton” 7/7, payton “fayton” 21/350; 

pavḷıḳa “fabrika”, payans “fayans”, panTa “Fanta”, pirma “firma” (MDD-

Yavrudoğan). 

/j-/>/c-/: candarma “jandarma” 7/37, ciledile “jiletle” 11/102. 

/s-/>/t-/: Tek örnekte tespit edilmiştir. 

memduh̥ sāmaç “Memduh Tağmaç” 15/176. 

/y-/>/c-/: Kâşgarlı Mahmûd, bütün ad ve fiillerin başındaki /y-/’lerin Oğuzca 

ve Kıpçakçada ya düştüğünü ya da /c-/’ye döndüğünü ve Türklerin inciye yinçü 

dediğini Oğuzlar ve Kıpçakların ise cinçü dediğini belirtir (Ercilasun ve Akkoyunlu, 

2015: 12). Daha XI. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanan bu ses değişmesi, 
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Kırgızcada düzenli, Tatarcada düzensizdir. Bu değişme, Karakalpak, Nogay, Karaçay-

Balkar Türkçelerinde ve Hakasçada görülür (Karaağaç, 2012: 235). Kazakçanın güney 

ağızlarında da /y-/’den gelişen /j-/ sesi, /c-/ olarak kullanılabilmektedir. Derlenen iki 

farklı metinde bu değişimin ön seste örneğine rastlamaktayız. 

cayıḷa “yay ile” 18/143, cayḷaya “yaylaya” 25/21. 

 

2.1.2.2.10.2. İç Seste Süreksizleşmeler 

/-f-/>/-p-/: Kazakçada olduğu gibi alıntı ve yansıma sözcüklerdeki /f/ sesi, iç 

sesteyken de süreksizleşebilmektedir. 

tarapdan “taraftan” 9/18, iptirayḷa “iftirayla” 17/95, epil epil epilder “efil efil 

efilder” 23/198. 

/-h-/>/-k-/: aliksan paşa “Ali İhsan Paşa” 20/210. 

/-h-/>/-ḳ-/: nuḳsa (<Ar. nusḫa) “muska” 11/112. 

/-h-/>/-ḳ̬-/: Bir örnekte yarı süreksizleşme gerçekleşmiştir. 

baḳ̬sėdeŕsek “bahsedersek” 20/196. 

/-h-/>/-ḱ-/: meşḱúrudu “meşhurdu” 6/71. 

/-h-/>[-P-]~/-p-/: Gerileyici yakın benzeşme sonucu patlayıcılaşma ve 

dolayısıyla süreksizleşmenin gerçekleştiği bu örnekte yaşanan ses değişmesi 

karakteristikleşme yolundadır. 

soPbet yapmaḳ “sohbet etmek” 7/61, sopbetleri “sohbetleri” 8/113. 

/-j-/>/-c-/: siḷacı “silajı” 8/364, güneş enercisi “güneş enerjisi” 8/537, purocesi 

“projesi” 9/151, aḷarcı “alerji” 25/42. 

/-n-/>/-ḳ-/: MYA’da tansiyon sözcüğü karakteristik olarak taḳsiyon38 

biçiminde söylenir. 

 
38 Buna karşılık Gazipaşa ağzında bu değişim karakteristik değildir (Küçükballı, 2013: 137). 
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taḳsiyon hastasıyın “tansiyon hastasıyım” 19/53. 

/-n-/>/-k-/: MYA’da demikden sözcüğünde karakteristik olarak görülür. 

demikden “demin, biraz önce” 22/111. 

/-ŋ-/>/-k-/~[-ḳ-]: Sınırlı sayıda örnekte görülür. 

çıḳḷa (<çıŋ “gerçek, saf, öz”+ḷayın?) “sadece” 5/43, amma sen ne bilik? (<biliŋ 

<bilirsiŋ) “Ama sen ne bilirsin?” 8/199, deklik39 (<teŋ+li ök) “kadar” 25/19, siklenbiç 

(<siŋlenbiç) “saklambaç” 27/160. 

/-ş-/>/-ç-/: Gerileyici, yakın, tam benzeşme sonucu ortaya çıkmıştır. 

iççi ḉaḷışdırdıḳ “işçi çalıştırdık” 15/169. 

/-y-/>/-c-/: İlerleyici ünsüz benzeşmesi sonucu ortaya çıkan bir süreksizleşme 

örneğidir. 

üç‿cüz doḳuz “üç yüz dokuz, 1891/1892 yılı” 2/43, üç‿cüz on dörTde “üç 

yüz on dörtte, 1896/1897 yılı” 3/30. 

/-z-/>/-c-/: Metin dışı olarak Bozahmetli Yörükleri’nden derlenen ecel (<Ar. 

ezel) 40 sözcüğünde tespit edilmiştir.  

ecelden yoḳ avraT. “Eskiden yok avrat.”  

/-z-/>/-d-/: ÖTT ile karşılaştırıldığında emzir- fiili MYA’da kurallı olarak 

emdir- biçimindedir. Burada farklı ettirgenlik eklerinin kullanımı söz konusudur. 

emdirisiŋ “emzirirsin” 22/453, emdiridik “emzirirdik” 25/90. 

 

2.1.2.2.10.3. Son Seste Süreksizleşmeler 

/-h/>/-k/: tesbik “tesbih” 8/343. 

 
39 Krş. Tatarca ve Başkurtça tikli(m) “-e kadar” (Ercilasun, 1992: 420-421). 
40 Bu sözcük, Kazakçada ejel “evvel, eski” olarak kullanılır (Mamırbekova, 2017: 186). 
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/-h/~/-ḫ/>/-ḳ/: Kazakça gibi kimi Kıpçak Türk yazı dillerinde hâl>qal, 

hukuk>quqıq örneklerinde olduğu gibi kurallı bir gelişme olan bu ses olayının 

metinlerde bir örneği bulunmaktadır. Metin dışı olarak da derlenmiştir. 

ġosdaḳ (<Far. gustāḫ?) “gururlanarak kasılan, mağrur” 10/221, 

 timsaḳ “timsah” (MDD-Karakoyunlu). 

 

2.1.2.2.11. Süreksiz Ünsüzler Arasındaki Değişmeler 

Süreksiz ünsüzler arasında gerçekleşen değişmeler daha çok iç seste yaşanır, 

son seste örneğine rastlanılmamıştır. 

2.1.2.2.11.1. Süreksiz Ünsüzler Arasında Ön Sesteki Karakteristik Değişmeler 

 

/g-/>/c-/: MYA’da gâvur sözcüğü karakteristik olarak cavır ve değişkeleri 

biçimindedir. 

cavır “gâvur” 4/42, cavı̊r “gâvur”10/396. 

/t-/>/ç-/: MYA’da tencere sözcüğü karakteristik olarak çencere biçimindedir. 

Gerileyici, uzak benzeşme sonucu oluşmuştur. Metin dışı olarak derlenen çomaç 

“yufka ekmekle yapılan dürüm” (Uslu, 2015: 108) sözcüğünde de aynı ses olayı 

yaşanmıştır, tomaç biçimi de yörede sıkça kullanılır. 

çencere “tencere” 22/491. 

 

2.1.2.2.11.2. Süreksiz Ünsüzler Arasında İç Sesteki Karakteristik Değişmeler 

 

/-c-/>/-ç-/: Aşağıdaki örneklerde ünsüz uyumsuzluğu da oluşmaktadır. 

ēlençe “eğlence” 19/64, dabança “tabanca” 20/57. 

/-d-/>/-c-/: şinci “şimdi” 5/16. 

/-ḳ-/>/-t-/: ayıtḷarsıŋ “ayıklarsın” 22/330, ayıtḷadıḳ “ayıkladık” 24/141. 
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/-k-/>/-t-/: Eski Oğuz Türkçesi metinlerinde de etmek şeklinde geçen ekmek 

sözcüğü her iki biçimiyle de MYA’da kullanılmaktadır, ekmek biçiminin 

yaygınlaşması ÖTT etkisiyledir. 

etmek 8/262 ~ ekmek 12/299. 

 

2.1.2.2.12. MYA’da Kişisel Kullanımlara Bağlı Olarak Görülen Diğer Ünsüz 

Değişmeleri 

MYA’da kimi ünsüzlerin ötümlülük ve ötümsüzlük gibi karşıtlık ilişkisi 

bulunmadan ve hiçbir fonetik neden olmadan değişebildikleri görülmektedir. Bu 

değişmeler gelip geçicidir ve idiyolekt “bireye özgü dil kullanımı” olarak 

değerlendirilmelidir. Bu türden değişmeleri arız ünsüz değişimi olarak adlandıran 

çalışmalar da bulunmaktadır (Atmaca, 2017: 109). 

/-f-/>/-r-/: Tek örnekte muhtemelen ziyafet ve ziyaret sözcüklerinin birbiri 

yerine kullanılması sonucu ortaya çıkmış bir değişimdir. 

ziyāret çeksin “ziyafet çeksin” 8/460. 

/ġ-/>/b-/: Sadece bir örnekte, şahsî kullanım ve söz içindeki /b/ dudak 

ünsüzünün gerileyici uzak tam benzeşmeye sebep olması sonucu ortaya çıkmıştır.  

baḷabaḷıḳ (<ġaḷabaḷıḳ) “kalabalık”  17/58.  

/-v-/>/-r-/: ırāmını “kıvamını” 23/163. 

/s-/>/s̱-/: núfus̱ “nüfus” 15/179, as̱ “az” 20/193. 

/z-/>/ć-/: ġarıḷar ćülúF kėserdi “kadınlar zülüf keserdi” 4/72. 

/z-/>/ḏ-/: boḏāmatḷınıŋ “Bozahmetli’nin” 9/11, eḏeninde “ezanında” 9/233. 

 

2.1.2.2.13. Göçüşme (Metatez) 

Göçüşme terimi, genelde sözcük içindeki normal dizilimde yaşanan değişikliği 

ifade etmek için kullanılır. Göçüşme genellikle sesler arasında yaşanır, fakat heceler 
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arasında hatta sözcükler arasında da bir göçüşmeden söz etmek mümkündür. Bu 

değişikliklerin fonetik ve tarihsel bir arka planı olabileceği gibi konuşma hatalarında 

da ortaya çıkabilir (Crystal, 2008: 303).  Göçüşmelerin sebebi, sesletimi 

kolaylaştırmaktır. Bunun için yan yana veya uzak sesler arasında da göçüşme (yer 

değiştirme) olabilir (Demircan, 2009: 95). MYA’daki ünlüler arasında gerçekleşen 

göçüşmeler, Ünlülerde Göçüşme başlığı altında incelenmiştir. 

Aşağıdaki yakın ve uzak göçüşme örnekleri ele alındığında göçüşmelerin en 

çok, sırasıyla, /r/ ve /l/ ünsüzleri çevresinde gerçekleştiği görülür. Bu durum, konuya 

ilişkin yapılan araştırmalardaki sonuçlara koşut çıkmaktadır.  Bu seslerin etrafındaki 

göçüşmelerin Oğuz grubu Türk lehçelerinin genelinde ortak ve en yaygın göçüşme 

örneklerini barındırdığı bilinmektedir (Kök, 2016: 427). MYA’da çevresinde 

göçüşmelerin yaşandığı ünsüzler, sıklık sırasına göre şöyledir: /r/, /l/, /h/, /p/, /m/, /b/, 

/f/, /k/, /s/, /y/, /ş/, /t/, /c/. Bunlardan /r/ ve /l/ ünsüzlerinin ortak özelliği akıcı 

olmalarıdır. Dudak ünsüzlerinin de göçüşme olayında etkin rol oynadıkları 

görülmektedir. Sürekli ünsüzler arasında göçüşme daha kolay gerçekleşmektedir. 

 

2.1.2.2.13.1. Yakın Göçüşme 

Sözcük içinde göçüşme eğer komşu birimler arasında gerçekleşirse “yakın 

göçüşme” denir (Ersöz, 2018: 2193). MYA’da daha yaygın olan göçüşme türüdür. 

/-br-/>/-rp/: MYA’da kibrit sözcüğünde çok yaygın olarak görülen bir 

göçüşmedir. 

kirpiTiŋ “kibritin” 25/59. 

/-fr-/>/-lf-/: Yörede özellikle gofret sözcüğünde yaşanan bir göçüşmedir. 

büsgǖte ḳolfete on çėker dǟl mi, benim indimce ȫle. “Bisküviye gofrete on çeker 

değil mi, benim yanımda öyle.” (MDD-Evrenseki). 

/-fr-/>/-rf-/: MYA’da yalnızca Türkçe ya da Doğu kökenli sözlerde değil Batı 

dillerinden girme yeni sözlerde de göçüşme yaşanabilmektedir. 

 şirfe (<Fr. chiffre) “şifre” 24/76. 
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/-mh-/>/-hm-/: Aşağıdaki örnekte önce göçüşme yaşanmış, daha sonra /h/ 

ünsüzünün niteliği gereği yaşanan düşmenin ardından telafî uzunluğu oluşmuştur. 

zēmeriniŋ “zemherinin” 17/124. 

/-hr-/>/-rh-/: irh̥amdan “ihramdan” 22/535.  

/-ks-/>/-sg-/: Metinlerimizde “ucu yanmış odun parçası” öksü 23/344 sözcüğü 

tespit edilirken metin dışı olarak Bozahmetli Yörüklerinde bu sözcüğün ösgü (Uslu, 

2015: 111) biçiminde göçüşmeye uğramış biçimiyle kullanıldığı görülmektedir. 

/-kş-/>/-şg-/: ėşgi “ekşi” 8/58, eşgi “ekşi” 16/139. 

/-ml-/>/-lm-/: melmeketTe “memlekette” 19/73. 

/-mr-/>/-lm-/: ilmasan bėli “Akseki ilçesine bağlı İmrasan mevkisi” 4/30. 

/-mr-/>/-rm-/: Alerjik bir cilt rahatsızlığı olan ve yörede karakteristik olarak 

temrē olarak söylenen sözcükte aşağıdaki örnekteki gibi göçüşme yaşanabilmektedir. 

termēleri (<*temir+e-gü) (Gülensoy, 2007: 879) “bir tür deri hastalığı” 8/84. 

/-pr-/>/-rp-/: torpağ‿oḷurdu “torpak olurdu” 6/36. 

/-ps-/>/-sb-/: tesbiye “tepsiye” 16/176. 

/-rh-/>/-hl-/: Bu örnekte, göçüşmenin ardından sürekli ünsüzler arasında sıkça 

gerçekleşen bir değişme olarak /-r-/>/-l-/ değişimi yaşanmıştır. 

mēlem(<mehlem<mehrem<Ar.merhem) “merhem” 25/40. 

/-rh-/>/-hr-/: Aşağıdaki örnekte göçüşmenin ardından /h/ ünsüzü düşmüş ve 

telafî uzunluğu oluşmuştur.  

tārana “tarhana” 21/15. 

/-rv-/>/-vr-/: kevran “kervan” 15/18. 

/-ry-/>/-yr-/: cėyran (<ceryan<Ar. cereyān) “cereyan” 8/537.  

/-sh-/>/-ḳs-/: nuḳsa (<nusḳa <Ar. nusḫa) “muska” 11/112. 

/-th-/>/-ht-/: mǖh̥tüşüdü “müthiş idi” 23/172. 
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/-yr-/>/-ry-/: baryǡ “bayrağı” 11/41. 

Göçüşme sadece ünsüzler arasında gerçekleşmez. Aşağıdaki örneklerde bir 

ünsüz ile ünlü arasında göçüşme meydana gelmiştir. 

ḱópür “köprü”1/132, ilgen (<Far. legen) “leğen” 5/30, ürya “rüya” 9/155, 

soğulcanı (<soğ-lu+can) (Gülensoy, 2007: 796) “solucanı” 11/115, yeŋli41 “hafif” 

23/336. 

 

2.1.2.2.13.2. Uzak Göçüşme 

Göçüşme komşu olmayan sesler arasında gerçekleşiyorsa “uzak göçüşme” 

olarak adlandırılır (Kök, 2016: 423). MYA’da uzak göçüşme örnekleri, yakın 

göçüşmelere nazaran daha az sayıdadır. 

/-b-d-/>/-d-b-/: dibon “bidon” 5/20. 

/-c-y-/>/-y-c-/: sayacǡ “sacayağı” 25/223. 

/-l-n-/>/-n-l-/: genelek “gelenek” 8/291. 

/-ḷ-r/>/-r-ḷ/: burġuḷ “bulgur” 6/66. 

/l-z-/>/z-l-/: zellet “lezzet” 23/94. 

/r-l/>/-l-r/: ilezir “rezil” 21/228.  

/r-ḷ/>/-ḷ-r/: ġaḷtarıŋ “kartalın” 15/59. 

perençe “pencere” 22/48 örneğinde ise sadece iki ünsüz değil hece göçüşmesi 

de yaşanmıştır. 

 

2.1.2.2.14. Ünsüz Benzeşmezliği (Aykırılaşma) 

 
41 Bu sözcüğün kökünü ister ÖTT’de de kullanılan yeğni sözü olarak kabul edelim, ister diğer birçok 

Türk yazı dilinde görülen yeŋil kabul edelim, her iki durumda da bu sözcükte göçüşme yaşanmıştır. 

Çağdaş Türk yazı dillerinde görülen diğer değişkeler şöyledir: yüngül, yiŋil, jeŋil, ceŋil, yengil, ciŋil, 

yeŋil (Ercilasun, 1992: 300-301). 
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Ünsüz benzeşmezliği ya da diğer adıyla aykırılaşma, “bir dil biriminde yer 

alan seslerin çıkış yeri veya çıkış biçimi bakımından birbirinde uzaklaşması” olarak 

tanımlanabilir (Karaağaç, 2012: 119). Sonuçlarına bakıldığında ünsüz benzeşmezliği, 

benzeşmenin tam karşıtıdır. “Benzeşme olayında değişik sesler aynı veya benzer 

seslere dönüşürken; aykırılaşma hadisesinde aynı veya çok benzer sesler, değişik veya 

kısmen benzer seslere dönüşürler.” (Ahanov, 2013: 256).  Yazı dilinden ziyade 

ağızlarda görülen aykırılaşma olayını ele alırken, tekrara düşmememek adına, aynı 

ünsüzlerin aykırılaşmasına ilişkin örnekler incelenmiştir. Bu örnekler daha çok 

Arapçadan alıntı sözcüklerde görülür. Bu duruma uygun Türkçe kökenli örnekler, aynı 

ünsüzün Türkçede yalnızca birleşme ve ekleşme sırasında yan yana kullanılması 

nedeniyle daha azdır. Tespit edilen örneklerde ikinci ünsüzün aykırılaşması dikkat 

çekicidir (Özçelik, 2002: 139). 

/-kk-/>/-km-/: tekmede “tekkede” 22/282. 

/-ḳḳ-/>/-ḳġ-/: haḳġımı “hakkımı” 3/39, taḳġa “takke” 4/72. 

/-mm-/>/-mb-/: kömbeyi (<kömme) “kömbeyi” 23/138. 

/-nn-/>/-nd-/: sandetdi “zannetti” 1/14, ġara cehendemine (gėt)! “Kara 

cehennemine (git)!” 25/185.  

/-mm-/>/-mb-/: Aşağıdaki örnekte önce ünsüz türemesi sonucu ünsüz 

ikizleşmesi, ardından ünsüz aykırılaşması yaşanmıştır. 

pambıḳ (<pammuk) “pamuk” 2/33. 

/-tt-/>/-td-/: batdāniye “battaniye” 10/7, hatdā “hatta” 8/552. 

 

2.1.2.2.15. Hece Yutumu 

Aynı veya benzer seslerden oluşan iki heceden birinin söylenmemesi 

durumunda ortaya çıkan ses olayına hece yutumu (seslem yitimi) denir (İmer vd., 2011: 

222). En az çaba yasasıyla bağlantılı bir ses olayıdır, ancak MYA’da çok yaygın 

olduğu söylenemez. 



152 

 

 

2.1.2.2.15.1. Ekleşme Sırasında veya Eklerde Hece Yutumu 

Şimdiki zaman eki -yoru(r), kimi örneklerde son hecenin yitimiyle -yo 

biçimine kadar kısalabilmektedir. 

varıyorur “varıyor” 10/26 ~ oḷuyo “oluyor” 18/120 

Şimdiki zaman fonksiyonunda da kullanılabilen geniş zaman ekinin bulunduğu 

hece kimi örneklerde yaşanan yutum sonucunda ekin görevi kişi ekine 

yüklenebilmektedir. 

ėyniFi biliŋ mi? (<bilirsiŋ)  “Eynif’i bilir misin?” 1/88, biliŋ (<bilirsiŋ)  10/157, 

ne yapaŋ (<yaparsıŋ) “Ne yapıyorsun?” 21/12, deŋ (<dėrsiŋ) “diyorsun” 24/154, isdeŋ 

(<isdersiŋ) “istersin, istiyorsun” 27/71. 

ÖTT ile karşılaştırıldığında emir çekiminde de benzer bir hece yutumu 

yaşanmış görünmektedir. Fakat bu durum EOT’daki yapının korunmasıyla ilgilidir. 

söyleŋ “söyleyin” 22/18 

 

2.1.2.2.15.2. Sözcük Düzeyinde Hece Yutumu 

Aynı GKA’da olduğu gibi, MYA’da da yan sözcüğünün bulunma ve ayrılma 

hâli ekleriyle birlikte kullanımında iyelik ekinden sonra gelen zamir n’si düşmektedir 

(Küçükballı, 2013: 139). 

manavġadıŋ bu yanda han var, öte yaḳada han var. “Manavgat’ın bu yanında 

han var, öteki yakasında han var.” 2/17. 

onuŋ eviniŋ hu yanda bi yėr varıdı “Onun evinin şu yanında bir yer vardı.” 

2/125.  

Arapçadan dilimize giren İbrahim sözcüğünde de aslında iki heceye yayılan bir 

hece yutumu söz konusudur.  

ġoca ibrām “Koca İbrahim” 9/232. 
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Arapçadan alınma şu yemin sözünde de /h/ ünsüzünün düşmesiyle bir hece 

düşmesi de yaşanmıştır. 

vaḷḷā “vallahi” 26/177. 

Farsça kökenli kilit (<kilīd) sözcüğünde önce vurgusuz orta hece ünlüsü /-i-/ 

düşmesi yaşanmış, ardından yan yana gelen /-lt-/ ünsüzlerinden /-l-/ de aynı ġaḳ- 

(<ġaḷḳ-) örneğinde olduğu gibi düşmüştür. Böylelikle sözcük düzeyinde iki ses 

düşerek MYA’daki biçimini almıştır. 

biz kitlerdik. “Biz kilitlerdik.” 8/391 

 

2.1.2.2.16. Ünsüz İkizleşmesi 

Bir türeme çeşidi olan ünsüz ikizleşmeleri, MYA’da hem yabancı kökenli 

sözcüklerde hem de Türkçe kökenli sözcüklerde yaşanabilmektedir. Tekin, 

Türkçedeki aslî uzun ünlüleri tespit etmekte kullanılabilecek ölçütler içerisinde ünsüz 

ikizleşmelerini de sayar ve “Açık hecedeki uzun ünlünün çekici etkisi ile sonraki 

hecenin başındaki ünsüz ikizleşir. İkizleşme (ünsüz uzaması) bir nevi karşılama (telâfî) 

uzamasıdır. Kaybolan ünlü uzunluğunun yerini ünsüz uzaması alır.” der (Tekin, 2013: 

201). Yörede yaşanan ikizleşmeler açık heceden sonra gelen ünsüzlerin ikizleşmesi 

yönündedir ancak birincil ünlü uzunluğunun yerini aldığını söylemek için daha fazla 

araştırma yapılması gerekir. 

/-c-/~/-ç-/>/-cc-/: ǥúccük “küçük” 24/248 

ġocca “koca” 7/67 örneğinde ise vurgudan kaynaklanan bir ikizleşme söz 

konusudur. 

/-ç-/>/-çç-/: Küççǖdüm “küçüktüm” 12/244, güççük “küçük” 19/4. 

/-k-/>/-kk-/: m kkeme “mahkeme” 9/133. 

/-ş-/>/-şş-/: MYA’da en yaygın ikizleşme örnekleri /ş/ ünsüzünde görülür. 
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başşaḳ “başak” 2/121, ġaşşıḳ “kaşık” 6/78, aşşǡ “aşağı” 11/30, döşşeller 

“döşerler, yayarlar” 12/240, bişşek “yayık yayma aracı” 21/9, daşşānı “taşağını” 

25/102, ėşşek “eşek” 26/95. 

/-y-/>/-yy-/: MYA’da evet anlamında kullanılan hėye sözü kimi zaman hėyye 

biçiminde de kullanılmaktadır. Söz içinde /y/ ikizleşmesinin diğer örneği şöyledir: 

fíyyīḳ “ıslık” 17/125. ~Krş. fíyıḳ 17/125. 

 

2.1.2.2.16.1. Ekleşme Sırasında Yaşanan İkizleşmeler 

Aşağıdaki örneklerde /-n/ ile biten sözcüklere gelen kimi durum eklerinden 

önce ünsüz ikizleşmesi yaşanmıştır. Vurgulama etkisiyle oluşan bu türemeler, bazı 

eskicil yapıların devamıymış izlenimini de vermektedir. 

gelinne “geline” 4/72, tahınnı “tahini” 6/51. 

yanna “yanına” 7/37, yannı “yanını” 8/324, yannıŋ “yanının” 21/332 

örneklerinde ise /-ı-/ düşmesi yaşandığı için ikizleşmeden söz edilemez. 

Vurgu etkisiyle /-l/ ile biten aşağıdaki sözcükte de ikizleşme yaşanmıştır. 

evelli “evveli” 18/6 

 

2.1.2.2.16.2. Aslî İkiz Ünsüzlerin Korunması veya Yeniden Ortaya Çıkması 

MYA’da kimi sözcüklerde ÖTT ile karşılaştırıldığında ikizleşme yaşanmış gibi 

görünmektedir. Fakat bu sözcükler aslını koruduğu için ünsüz ikizleşmesi meydana 

gelmemiştir. 

Türkçe kökenli ıssındıḳ sıra “ısındıkça” 1/29, ıssıcaḳ “sıcak” 10/87 

örneklerinde eskicil yapının korunması sebebiyle ünsüz ikizleşmesinden söz edilemez. 

Alıntı sözcüklerden Arapçadan dilimize giren amma (ÖTT ama~amma) 

sözcüğü, amma 1/13, emme 14/56 örneklerinde olduğu gibi; Farsçadan giren çille 

(ÖTT çile) sözcüğü, çille “çile” 8/445 örneğinde olduğu gibi aslını korumuştur.  



155 

 

Kök durumdayken ikiz ünsüzlerden birini yitiren Arapça kökenli sözcüklerde 

ünlüyle başlayan bir ek geldiği zaman düşen ünsüz tekrar ortaya çıkabilmektedir. 

/-b-/>/-bb-/: Şu örnekte ünsüz ikizleşmesinden ziyade Arapça aslında (<Ar. 

Rabb) bulunan ikiz ünsüze dönme vardır. 

ey‿yarabbi “Ey ya Rabbi” 16/226. 

/-n-/>/-nn-/: zannėtdī‿ki “zannetti ki” 21/463. 

sankėdiyorus (<Ar. ẓann) “zannediyoruz” 8/235 örneğinde ise önce zaten 

aslında bulunan ikiz ünsüz ortaya çıkmış, ardından aykırılaşma yaşanmıştır. 

 

2.1.2.2.17. Ünsüz Tekleşmesi 

Bünyesinde ikiz ünsüz barındıran sözcüklerde gerçekleşen bir tekleşme 

olayıdır. Dilimize girmiş alıntı sözcüklerde ve iç seste gerçekleşir. İkizleşme olayına 

nazaran daha az yaşanan bir ses olayıdır. Daha çok sızıcı ve akıcı yani sürekli 

ünsüzlerde görülmesine karşın bir örnekte ötümsüz, süreksiz bir ünsüz de tekleşmiştir. 

/-ḳḳ-/>/-ḳ-/: haḳından gėlemedileŕ “hakkından gelemediler” 20/61. 

/-mm-/>/-m-/: ama “ama~amma” 1/121, temuzda “temmuzda” 25/107. 

/-vv-/>/-v-/: evelá “evvela, ilk olarak” 17/189, evel “evvel, önce” 20/87, hava 

“Havva” 26/1, havārı (<havva ġarı) “özel tarla adı” 

 

2.1.2.2.18. ᶜAyn (ع) Ünsüzünde Gerçekleşen Ses Değişmeleri 

 Arapçadan alıntı sözcüklerde görülen ᶜayn (ع) ünsüzü, ÖTT’de yalnızca 

düşerken MYA’da düşmenin yanı sıra /ġ, l, n, t, y/ gibi ünsüzlere dönüşebilmesi 

nedeniyle ilgi çekici bir durum arz eder. 

/-ᶜ-/>/-ġ-/: ᶜAyn (ع) ünsüzünün /ġ/’ya değişmesi özellikle Tatarca, Kazakça 

gibi Kıpçak grubu Türk yazı dillerinin ayırt edici fonetik göstergelerindendir. 

ḳanaġat (<Ar. ḳanāᶜat) “kanaat, sabır” (MDD-Sağırin). 
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/-ᶜ-/>/-ġ-/>/-ŋ-/: Türkçenin hançeresine uygun olmayan bu ses, çoğunlukla 

düşerek ardında telafî uzunluğu bırakmaktadır. Fakat şu örnekte ᶜayn ünsüzünün  önce 

/ġ/ sesine ardından /ŋ/’ye dönüştüğü görülür. 

duŋayḷa (<Ar. duᶜā’) “duayla” 4/74. 

/-ᶜ-/>/-h-/: MYA’daki sınırlı sayıdaki sözcükte ᶜayn ünsüzünün  /h/ sesine 

dönüştüğü görülmektedir. 

hayıt (<Ar. ᶜīd) “Ayıt ağacı (Vitex agnus-castus)” 22/309, höke ġonuş- (<Ar. 

ᶜuḳalā’) “ukalaca konuşmak” 22/537. 

/-ᶜ-/>/-l-/: MYA’da katiyen sözü için karakteristik değişimdir. ᶜAyn ünsüzü 

düştükten sonra söyleyiş kolaylığı sağlayabilmek için yaşanmış bir ünsüz türemesi 

olması da muhtemeldir. Bazı araştırmacılar ise aşağıdaki örnekte ünsüz türemesi 

olmadığını, muhtemelen bir başka sözcükten örnekseme yoluyla oluştuğunu belirtir 

(Atmaca, 2017: 118). Ancak bu sözcüğün hangi sözcükten örnekseme olduğu 

belirtilmemiştir. 

ġatlēn  (<Ar. ḳatᶜiyyen) “hiçbir zaman, asla” 12/161. 

/-ᶜ-/>/-t-/: ᶜAyn ünsüzünün düşmesiyle gerileyici, yakın, tam benzeşme sonucu 

ötümsüz-patlayıcı ünsüz türemesi gerçekleşebilmektedir. Bu örnekte açık hâle gelen 

heceyi kapatarak kuvvetlendirmek de istenmiş olabilir. 

mutdamat (<Ar. muᶜtemed) “Yavrudoğan köyündeki bir yerleşim yeri” 3/20. 

/-ᶜ-/>/-y-/: Arapçadan alıntı bazı sözcüklerde ᶜayn (ع) ünsüzünün düşmesi 

sonrasında diftong oluşumunu önlemek ve söyleyiş kolaylığı sağlayabilmek için 

yerine /y/ ünsüzü türer. 

mayışı (<Ar. meᶜāş) “maaşı” 14/58, ġuryá çekmişler (<Ar. ḳurᶜa) “kura 

çekmişler”17/235. 
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/-ᶜ-/>/-ø-/: Bazı örneklerde düşen ᶜayn ünsüzünün yerine farklı ünsüzlerin 

türeyebilmesinden dolayı herhangi bir türemenin yaşanmadığı örneklerde ünsüz 

düşmesi olduğu varsayılmıştır. 

zayāt vėrmeden (<Ar. żāyiᶜāt) “kayıp, zarar vermeden” 3/27.
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2.2. BİÇİM BİLGİSİ (MORFOLOJİ) 

2.2.1. Adlar  

2.2.1.1. Adlarda İyelik ve Aitlik 

2.2.1.1.1. İyelik Ekleri 

MYA’daki iyelik ekleri ve kullanılışları, ÖTT ile neredeyse aynıdır. En büyük 

farklılık, ikinci teklik ve çokluk kişilerde diş n’si yerine damak n’sinin kullanılmasıyla 

ortaya çıkar. 

MYA’da kullanılan iyelik ekleri şöyledir: 

 Teklik Çokluk 

1. Kişi +(X)m +(X)mXz 

2. Kişi +(X)ŋ, +(X)ğ +(X)ŋXz 

3. Kişi +(s)X +lArI; +narı 

Tablo 4: İyelik Ekleri 

MYA’daki iyelik eklerinin kullanılışlarını şöyle örneklendirmek mümkündür: 

1. Teklik Kişi: +(X)m 

d nüm “düğünüm” 10/221, aḷḷām “Allah’ım” 11/196, bȯbam “babam” 

21/149, y nim “yeğenim” 24/106. 

 

2. Teklik Kişi: +(X)ŋ, +(X)ğ 

MYA’da ikinci teklik kişi iyelik eki, ÖTT’nin aksine damak n’si /ŋ/ iledir. Bu 

özellik bir damaksıllaşma değil aksine aslî özelliğin korunmasıdır. 

gördǖŋ “gördüğün” 12/108, gėtirdīŋ “getirdiğin” 13/10, kėyecek elbiseŋ vaŕ “Giyecek 

elbisen var.” 15/186, bobaŋ “baban” 17/31, anaŋ “annen” 25/214. 
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Az sayıda örnekte iki ünlü arasında /ŋ/>/ğ/ değişmesi görülür. 

çocuġḷarığı ġara ġat. “Çocuklarını karın içine sok.”  11/91 

 

3. Teklik Kişi: +(s)X 

öğü “önü” 3/25, båbası “babası” 10/391, hep si “hepsi” 12/192, patŭronu 

“patronu” 12/249, örtüsü “örtüsü” 27/115. 

ÖTT’de olduğu gibi üçüncü teklik kişi iyelik ekleriyle ad çekimi ekleri arasında 

zamir n’si türer (Korkmaz, 2014: 277). Fakat ÖTT’ye koşut olarak su ve ne sözleri 

istisna oluşturur. 

barmǡnı “parmağını” 8/495, óŋünde “önünde” 10/5, ortasına “ortasına” 

12/252;  pėyniriŋ suyūḷa “peynirin suyuyla” 4/62, nėyi “neyi” 8/377. 

Aşağıdaki örneklerde iki iyelik eki üst üste gelerek iyelik eki yığılması 

olmuştur. Bu tip bir iyelik eki yığılması sadece üçüncü teklik kişide görülür. 

súnnet dú͜únüsü “sünnet düğünü” (<d.+ü+sü) 8/288, birisi (<b.+i+si) “birisi” 

9/18, hepisi (<h.+i+si) “hepsi” 26/105. 

MYA’da üçüncü kişi iyelik eki, damak ünsüzlerinden sonra geldiği zaman, bu 

ünsüzlerin eriyip düşmesi sonucu iki ünlü birleşerek bir uzun ünlü hâline geçer. 

türküyeniŋ gelenė̄ “Türkiye’nin geleneği” 2/69, onuŋ çóḱelė̄ “onun çökeleği” 

16/138, onuŋ emē “onun emeği” 22/125. 

 

1. Çokluk Kişi: +(X)mXz 

ÖTT’de de olduğu gibi ünlü uyumuna bağlı olarak çok şekillidir. 

ḱóyümüze “köyümüze” 7/21, çocuḳḷūmuzda “çocukluğumuzda” 11/15, 

ǥúzlemiz “güzlemiz” 18/12, dāmıza “dağımıza” 19/60, doḳudūmuz “dokuduğumuz” 

26/111. 
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2. Çokluk Kişi: +(X)ŋXz 

MYA’da ikinci çokluk kişi iyelik eki, ÖTT’nin aksine damak n’si /ŋ/ iledir. 

çobanḷarıŋızı “çobanlarınızı” 8/302, eviŋiz “eviniz” 9/57, eliŋizde “elinizde” 

10/122, mūtarıŋız “muhtarınız” 15/117, atatüŕk edeFiŋiz aḳdeŋiz dė̄yoŕ “Atatürk, 

hedefiniz Akdeniz, diyor.” 20/215. 

 

3. Çokluk Kişi: +lArI; +narı 

habarḷarı “haberleri” 1/17, şimşiriŋ ġaşşıḳḷarı “şimşir ağacının kaşıkları” 

23/329; ġoyunḷaŕıŋ díşileri “koyunların dişileri” 20/264, ōḷaḳḷı ġuzuḷarıŋ ėrkeşleri 

“oğlaklı kuzuların erkeçleri” 22/82. 

İlerleyici ünsüz benzeşmesi sonucunda üçüncü çokluk kişi eki +nar biçimine 

de dönüşebilir. 

nisānnarında “(onların) dillerinde” 15/124. 

 

2.2.1.1.2. Aitlik Eki  

Aitlik eki, ÖTT’nin aksine yöre ağızlarında tam uyuma bağlıdır. EOT’deki 

uyum sürdürülmekle birlikte ekin MYA’da dört biçimi bulunmaktadır.  

hindiki “şimdiki”  2/35, onuŋḳu “onunki” 10/314, sōraḳı “sonraki” 23/305, 

bö͜ünkü “bugünkü” 23/444. 

Üstüne aitlik eki gelen ilgi durumu ekli gövdelerde Tatarca, Kazakça ve 

Kırgızcada olduğu gibi MYA’da da ünsüz düşmesi yaşanmaktadır. Aslında böylesi 

gövdelerde damak ünsüzündeki aykırılaşma sonucu ilgi durumu ekinin son ünsüzünün 

düşmesiyle -nIkI biçiminde kalıplaşması, Kıpçak Türk yazı dillerinde karakteristik 

olarak görülen bir durumdur ve -nIŋ-kI>-nIkI gelişmesiyle ortaya çıkar (Öner, 2013: 

116-118). Yani bu durum için denilebilir ki ya en az çaba yasası gereği böyle bir genel 

eğilim bulunmaktadır ya da Kıpçak grubunun Oğuz grubuna bir etkisidir. 
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gėçiniki “keçininki” 6/77, atıḳına “atınkine” 8/55, íşamıḳı “çamınki” 12/185, 

saḷırḷınıḳı “Salurlununki” 15/123, davarıḳı ġoḷay oḷu da ġoyunuḳu zor oḷur. (davarıḳı 

< davar+ıŋ+ḳı < davarıŋ ‘baḳımı’; ġoyunuḳu < ġoyun+uŋ+ḳu < ġoyunuŋ ‘baḳımı’) 

“Davarınki kolay olur da koyununki zor olur.” 17/66, seniki “seninki” 21/330. 

Aitlik eki, adlar önünde sıfat görevi de yüklenebilmektedir: 

eskiki örf ādet ġaḷmadı “Eskiden olan örf adet kalmadı.” 4/69, evelki Ḳafa 

“önceki kafa” 6/113, sōğ̥raki sėneye “sonraki seneye” 8/359, o zamanḳı aŕabaḷaŕ “o 

zamanki arabalar” 20/234. 

Ünlüyle biten sözcük ya da eklere gelen aitlik ekinin ünsüzünün iki ünlü 

arasında kalarak eriyip düşmesi sonucu uzun ünlü oluşabilir. 

 kiyatdā “kâğıttaki” 3/16, çocuḲdā “çocuktaki” 11/116, dāḷardā “dağlardaki” 

19/58; ötē “öteki” 1/56, gendindė̄ “kendindeki” 1/151, endē (<endeki<andaḳı) “şu, o” 

8/5, dikmendē “Dikmen’deki” 9/161. 

 

2.2.1.2. Çokluk Eki 

MYA’da çokluk eki, ÖTT’de olduğu gibi, +ḷar/+ler biçiminde olup herhangi 

bir fonksiyon farklılığı bulunmamaktadır. ÖTT’den ayrışan en önemli yönü, /n/ 

ünsüzüyle biten sözcüklerden sonra benzeşme yoluyla +nar/+ner biçiminin de 

bulunmasıdır. 

heP hududḷardaydım ben. “Ben hep hudutlardaydım.” 1/51, 

meğere yórükler göçüyoru ġayrı ya, onḷarımış. “Meğerse Yörükler göçüyor ya, 

onlarmış.” 9/30, 

bi şėy yapannar mar da zorḷaşdı. “Bir şeyle yapanlar var da zorlaştı.” 4/41, 

iki gün de sürerdi dú͜únner üç gün de, bi haFda da ėden oḷudu. “İki gün de 

sürerdi düğünler, üç gün de, bir hafta yapan da olurdu. 4/79, 

onnar maḷcıḷıḳḷa ōraşıyomuş. “Onlar malcılıkla uğraşıyormuş.” 15/139. 
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MYA’daki çokluk yapısının ÖTT’den farklarından biri de +ki aitlik ekinden 

sonra gelen çokluk ekinden önce /-n-/ türemesi yaşanmasıdır. 

ötekinner böyük “ötekiler büyük” 8/247 

evelkinnerden “evvelkilerden” 18/5. 

başḷardan “Başlar köyünden” 1/116 doḷbazḷara “Dolbazlar köyüne” 27/144 

örneklerinde olduğu gibi +ḷar çokluk eki, kalıcı ad yapabilir. 

 

2.2.1.3. Ad Çekimi (Durum Gösterme) Ekleri 

MYA’da kullanılan durum ekleri büyük oranda ÖTT ile benzerlik gösterir. 

Ancak Eski Oğuz Türkçesinin hatta Eski Türkçenin birçok özelliği de yöre ağızlarında 

korunmaktadır. Bu özelliklere yeri geldikçe değinilmiştir. 

 

2.2.1.3.1. Yalın Durum 

Adın hiçbir varlık veya özellikle ilişkilendirilmediği duruma yalın durum 

denilmektedir (Karaağaç, 2012: 331). ÖTT’de ve diğer Türk lehçelerinde olduğu gibi 

yalın durum, Manavgat ağızlarında eksizdir. Ancak sözcük kök ve gövdelerinin 

dışında çokluk eki ve iyelik eki almış sözcükler de yalın durumda kabul edilir (Buran, 

1996: 37). 

demirçiler “Demirciler” 4/3, yaŋnıḳ “yanlık, küçük tuluk” 23/436, ētiyacıŋ 

“ihtiyacın” 27/81. 

 

2.2.1.3.2. İlgi Durumu 

MYA’da ilgi durumu ekleri, ünsüzlerle biten sözcük kök ve gövdelerinden 

sonra +Xŋ ve ünlülerle biten sözcük kök ve gövdelerinden sonra +nXŋ biçimindedir. 

Dudak ve damak uyumuna girerek çok şekillidir.  
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ġardaşınıŋ evine “kardeşinin evine” 1/9, gebeceniŋ yėllisīdik. “Gebece’nin 

yerlisiydik.” 6/23, bozāmatḷınıŋ ekseriyeti “Bozahmetli’nin çoğunluğu” 17/18, 

deveniŋ hepisi “devenin hepsi” 19/27; devėleriŋ yoḷunu “develerin yolunu” 8/24, 

ġarınıŋ çocū “kadının çocuğu” 11/109. 

MYA’da teklik ve çokluk birinci kişi zamirlerinin ilgi durumu benzeşme 

nedeniyle +im, +ím şeklindedir. Fakat Eski Türkçede olduğu gibi (Gabain, 1988: 66) 

birinci kişi zamirine +iŋ biçiminde de geldiği örnekler bulunmaktadır.  

benim 2/64, bizim 24/110, bízím 25/27; beniŋ gibi “benim gibi” 4/82. 

Ünlü düşmesi nedeniyle ünsüzle biten bir sözcüğe de +nıŋ biçiminde 

gelebildiği görülmüştür. 

hep yörǖŋ yoḷu aḷacabėl, bu yannıŋ yörǖnüŋ. “Hep Yörüğün yolu Alacabel, bu 

tarafının Yörüğünün.” 21/332. 

Kimi örneklerde ünlülere eklenen +(n)Xŋ ekinin, iki ünlü arasında kalınca 

yaşanan ses düşmesi sonucu yaşanan ünlü uzamasıyla kurulduğu görülür. 

etmēŋ gevrek yėrini övcelerdim “Ekmeğin gevrek yerini ufalardım.” 8/162, 

aḷḷāŋ ėdecė̄ “Allah’ın edeceği” 9/10, dėynēŋ ucunu “değneğin ucunu”  17/181, ḱópēŋ 

yavrısına kiti dėller “Köpeğin yavrusuna kiti derler.” 23/416, ġavāŋ ġabīnı 

soyaḷḷarımış “Kavağın kabuğunu soyarlarmış.” 26/150. 

MYA’da ilgi durumu eksiz de kurulabilmektedir. Böylelikle biçimce yalın 

duruma benzeseler de anlam ve fonksiyon olarak ilgi durumunun ifadesini taşır 

(Buran, 1996: 62-63). Eksiz olarak kurulan ilgi durumuna EOT’de rastlanmaktadır 

(Gülsevin, 2011: 27). 

gėder anası evine (<anasınıŋ evine) “Annesinin evine gider.” 16/55, 

el ödü sıdar (<eliŋ ödü) “Başkalarının ödü patlar.” 22/301, 

anam yurdu ora ǥúya (<anamıŋ yurdu) “Annemin yurdu orası güya.” 27/5, 

eller etmēni de yėdik hatma. (<elleriŋ etmēni) “Başkalarının ekmeğini de yedik, 

Fatma.” 27/19. 
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2.2.1.3.3. Belirtme  (Yükleme) Durumu 

Belirtme durumu, “ismin cümle içindeki geçişli fiilden doğrudan etkilenmesi 

hâlidir. Yani cümlenin nesnesi yükleme hâlinde bulunur.” (Karahan, 1999: 608) 

Belirtme durumunun diğer durum gösterme eklerinden görevsel farkı bulunmaktadır. 

Yine Karahan’ın belirttiği gibi bu ekin görevi, diğer durum eklerinde olduğu gibi 

bağlantı sağlamak değil, nesneyi belirli kılmaktır (1999: 608). MYA’da belirtme 

durumu eki, genellikle, ÖTT’de olduğu gibi ünlüyle biten ad kök ve gövdelerinden 

sonra +(y)X, ünsüzle biten ad kök ve gövdelerinden sonra ise damak ve dudak 

uyumuna bağlı olarak +X biçimindedir. 

bize īParnāmayı bildirmedi dė̄yorsuŋ. “Bize ihbarnameyi bildirmedi, 

diyorsun.” 9/109,  

būdayı ġatıyoru. “Buğdayı katıyor.” 10/80,  

anam bizi götürdü. “Annem bizi götürdü.” 11/92, 

gėçiyi sāḷḷardı. “Keçiyi sağarlardı.” 12/41,  

būdayımızı yıḳarıS. “Buğdayımızı yıkarız.” 19/77. 

çencereyi Furuyus. “Tencereyi (ateşe) koyarız.” 23/65, 

şíndi biḷāderi everiyoruyuz. “Şimdi biraderi evlendiriyoruz.” 24/71. 

Bilindiği gibi Eski Türkçede, iyelik eki almış gövdelerde belirtme durumu eki 

+n olarak kullanılır (Tekin, 2016: 109). Bu duruma uygun örnekler metnimizde de 

tespit edilmektedir. Böylelikle MYA’da iki tip belirtme durumu ekinden bahsetmek 

mümkündür. 

üḉ gün geçmeden ġabrin deşdiler. “Üç gün geçmeden kabrini kazdılar.” 3/103, 

bėliŋ birin nǡḷısa unutmuş. “Belin birini nasılsa unutmuş.” 3/162. 

Belirtme durumu eki, ÖTT’de olduğu gibi,  üçüncü kişi iyelik eki ile aitlik eki 

almış ad kökü ve gövdelerine eklenirken arada zamir n’si ortaya çıkar (Korkmaz, 

2014: 291). 
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haŋġı lök azıḷıysa ötekini parçaḷar atdırıvėridi. “Hangi lök azılıysa ötekini 

parçalar atıverirdi.” 8/37, 

bėyaz ġoyunuŋ yuŋunu ġazaḳ yapaŕdıḳ. “Beyaz koyunun yününü kazak 

yapardık.” 20/168. 

MYA’da ünsüzle biten sözcüklerden sonra da vurgu nedeniyle +nI belirtme 

durumu eki gelebilmektedir. Bu durumu ünsüz ikizleşmesi olarak değerlendirmek de 

mümkündür. 

tahınnı yapıcı ayrıyıdı. “Tahini yapan ayrıydı.” 6/51, 

sene gel bu yannı vėrelim, dėmişler. “Sana gel bu yanı verelim, demişler.” 

16/14, örneğinde ise ünlü düşmesi yaşandığı için +nI eki, doğrudan ünsüz üzerine 

gelmiş gibi görünmektedir. 

MYA’da sınırlı sayıdaki örnekte, EOT devresinde de görüldüğü gibi iyelik eki 

almış adların ek almaksızın belirli nesne oldukları görülür. Burada eksiz belirtme 

durumu söz konusudur (Gülsevin, 2011: 34).  

 sülēmen bėy duyduḳ nāmıŋ filen “E, Süleyman bey senin şöhretini falan 

duyduk.”  3/59. 

Damak ünsüzleri iki ünlü arasında kalınca eriyip hece kaynaşmasına neden 

olabilmektedir. Böylelikle belirtme durumu eki, önceki hecenin ünlüsüne katılarak 

uzun ünlü hâline geçer. 

soḷaḳḷı yörǖ varıdı. “Solaklı Yörüğü vardı.” 2/86, 

çıḳar ġız yüzǖ, dėdi. “Çıkar kız yüzüğü, dedi.” 10/224, 

erī bişiridik. “Eriği pişirirdik.” 11/65,  

birer de onḷara saḷdım yudrū.42 “Birer de onlara salladım yumruğu.” 25/216. 

 

 
42 Krş. Başkurt Türkçesi: yoⱬrok; Kazak Türkçesi: jumırık, judırık; Tatar Türkçesi: yodrık (Ercilasun, 

1992: 998-999) 
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2.2.1.3.4. Yönelme Durumu 

Yönelme durumu, “adı yönelme yaklaşma işlevi ile fiile bağlayan durumdur.” 

(Korkmaz, 2014: 292). MYA’daki yönelme durumu ekleri ve fonksiyonları büyük 

ölçüde ÖTT ile aynıdır. Ünlüyle biten ad kök ve gövdelerinden sonra +yA, ünsüzle 

bitenlerden sonra +A olarak gelir. 

avşama “akşama” 17/116, yayḷamıza “yaylamıza” 20/13, ġalemlere 

“Kalemler’e” 24/3; kėseye “keseye” 6/41, ǥúzleye “güzleye” 16/89, üyküye “uykuya” 

22/7, başġaya “başkasına” 23/373. 

Bilindiği gibi, Eski Türkçede yönelme durumu, esasen +ḳa/+kä’dir (Gabain, 

1988: 63). Ancak Oğuz grubu Türk lehçelerinde ekin ön sesindeki ünsüz düşerken 

Kıpçak ve Karluk grubu Türk lehçelerinde bu yapı, +GA biçiminde fonetik açıdan 

varyantlaşarak korunmuştur. MYA’da karakteristik olarak görülmese de, kişisel 

kullanım hatasına bağlayamayacağımız, aşağıdaki örneklerde muhtemelen Kıpçak 

etkisiyle MYA’yı  ÖTT ve diğer TTA’lardan ayrılan bir yapı tespit edilmiştir.43 

doḷbazḷıḷarğa. “Dolbazlılar’a” 2/126,  

bi ġodu benim bu barmaḳḷarġa. “Bir vurdu benim bu parmaklara.” 21/361. 

Vurgu dolayısıyla yönelme durumu eki alan kimi örneklerden önce ünsüz 

ikizleşmesi yaşanabilir. 

biŕ oŕmanı kėsenne bǡŕıydıḳ, maḷ yė̄cek onu dėye. “Hayvanlar yiyecek onu 

diye, bir ormanı kesene bağırırdık.”  20/46, 

o yanna geşdik ikimiz ġaḷdırdıḳ.  “O tarafa geçtik, ikimiz kaldırdık.” 21/118, 

örneğinde ise ünlü düşmesi yaşanmıştır. 

MYA için yönelme durumundaki bir hususiyet zamirlerle ilgilidir. Batı Grubu 

ağızlarında genel olarak baŋa~saŋa olan birinci ve ikinci kişi zamirlerinin yönelme 

durumu, MYA’da yoğunlukla bene~sene biçimindedir. Aslında daha çok Doğu Grubu 

ağızlarında karşılaşılan bu yapı, bazı ağızları kısmen Azerbaycan Türkçesiyle 

 
43 Silifke ve Mut’taki Bahşiş Yörükleri ağzında da o yaḳġa “o tarafa” örneğinde görüldüğü gibi bu 

yönelme durumu eki tespit edilmiştir (Öztürk, 2009: 425). 
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birleştirir. Karahan, her ne kadar bene~sene biçimini de dâhil ederek “Bu yapılar diğer 

ağız gruplarında görülmez.” (Karahan, 2014: 34) dese de Batı Grubu ağızları içinde 

yer alan MYA’da en yaygın biçim bene~sene’dir. 

bene “bana” 10/40, sene “sana” 24/204. 

Yönelme durumu eki almış birinci ve ikinci kişi zamirlerinin diğer değişkeleri 

şöyledir: 

ba͜ã “bana” 20/118, baŋa “bana” 21/142, bana “bana” 27/48; sa͜ã “sana” 22/42, 

saŋa “sana” 23/102. 

Özellikle üçüncü kişi iyelik ekli yapılardan sonra gelen yönelme durumu 

ekinden önce zamir n’si ortaya çıkar. 

küpe yayḷasına “Küpe Yaylası’na” 4/13, üsdüne “üstüne” 24/9. 

Kimi işaret zamirlerinin yönelme durumu çekimlerinde, bu ekin Türk dilinin 

tarihî dönemlerindeki +GA biçiminin izlerini taşıyarak /n+ġ/>/ŋ/ değişmesi yaşanır. 

şoŋa (<şo+n+ġa)  “şuna” 11/159, buŋa (<bu+n+ġa) “buna” 16/35, oŋa 

(<o+n+ġa) “ona” 23/448. 

Damak ünsüzleriyle biten sözcüklerden sonra gelen yönelme durumu ekinin, 

söz konusu ünsüzlerin iki ünlü arasında kalarak erimesi sonucu, önceki hecenin 

ünlüsüyle birleşebildiği görülür. 

çocā “çocuğa” 9/96, ocā “ocağa” 11/108; yúḱlü ͜ ē “yüklüğe” 1/24, devē 

“deveye” 7/5, devecilē “deveciliğe” 8/414. 

 

2.2.1.3.5. Bulunma Durumu 

MYA’da bulunma durumu ÖTT’de olduğu gibi yer ve zaman bildirir. Bulunma 

durumu eki, ünlü uyumuna uysa da EOT’de olduğu gibi (Yavuz, 2006: 230) ünsüz 

uyumuna bağlanmamaktadır. Yöre ağızlarında ekin ötümlü ünsüzlü biçimi olan -dA, 

karakteristiktir.  
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sātda “saatte” 5/14, manavġadda “Manavgat’ta” 16/212, hozatda “Hozat’ta” 

22/159; bėnde “bende” 3/104, antállede “Antalya’da” 12/331, beleŋde “belende” 

14/48. 

Çok az sayıda örnekte ekin ünsüzünün benzeşme yoluyla yarı veya tam 

ötümsüzleştiği görülür.  

memlekette “memlekette” 7/5, il fatta “Akseki İlvat köyünde” 8/425; 

başTayḳan “baştayken” 15/146. 

Tek örnekte aitlik ekinden önce gelen bulunma durumu ekinin ünlüsünün uzun 

olduğu tespit edilmiştir. Manavgat ağızları için karakteristik olmayan bu uzama, 

kişisel kullanım sonucu ortaya çıkmıştır. Bilindiği gibi vurgusuz olan +KI eki, kimi 

TTA’da ünlüyle biten kök veya gövdelere geldiği zaman bir /y/ türemesi 

yaşanmaktadır. Aşağıdaki örnekte yaşanan ünlü uzaması, bu /y/ sesinin düşmesiyle 

oluşmuş bir telafî uzunluğudur. 

burdāḳınıŋ adı “burdakinin adı” 3/87. 

Özellikle üçüncü teklik kişi iyelik eki alan sözcüklerde bulunma durumu 

ekinden önce zamir n’si türer. 

eḏeninde “ezanında” 9/233, eviŋ óŋünde “evin önünde” 10/241, dāḷarında 

“dağlarında” 11/217, ortasında “ortasında” 25/144. 

 

2.2.1.3.6. Ayrılma Durumu 

MYA’da ayrılma durumu eki, EOT’de olduğu gibi (Gülsevin, 2011: 55) +dAn 

olarak tek şekillidir. Ötüm açısından uyuma girmemektedir.  

Ayrılma durumu ekinin ünsüz benzeşmesi sonucu +nan biçimi de 

bulunmaktadır. 

bunnan “bundan” 4/12, onnan sōra “ondan sonra” 8/146. 

Ünsüz benzeşmesi sonucunda oluşan ikiz ünsüzün kimi zaman tekleştiği 

görülür. Aşağıdaki örnekte de Kazakça ve Kırgızca kimi Kıpçak Türk yazı dillerinde 
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görülen ve +n+dAn>+n+nAn>+nAn gelişmesiyle oluşan yapı (Öner, 2013: 134) 

tespit edilmektedir. 

aḷacabėlinen (<aḷacabėlinden) “Alacabel’den” 21/336. 

Adlardan sonra gelen bazı edatların özellikle ayrılma durumunu istediği 

görülür.  beri ve keri “geri” sözcükleri edat olarak kullanıldığında uzun ünlülü hâle 

geçer.  

esgiden bēri “eskiden beri” 4/7, onnan sōra “ondan sonra” 9/163, bişirdikden 

sōra “pişirdikten sonra” 12/308, o zamandan bēri “o zamandan beri” 13/100; 

yıḳadıḳdan kė̄ri “yıkadıktan sonra” 16/119, onnan kė̄ri “ondan sonra” 25/229. 

 

2.2.1.3.7. Vasıta (Araç) Durumu 

Vasıta durumu, “adın belirttiği varlık veya nesnenin fiildeki oluş ve kılışta 

‘vasıta’ olarak kullanıldığını veya ‘birliktelik’ ifade ettiğini gösterme durumudur.” 

(Korkmaz, 2014: 322). İle edatının ekleşmesi sonucu oluşan vasıta durumunun 

fonksiyonları ÖTT’de olduğu gibidir. Fakat, ekleşme yönünde daha fazla değişkeye 

sahiptir ve dil uyumlarına girmektedir. MYA’daki başlıca şu biçimlerde görülür: +āḷa, 

+ǡḷa, +ēle, +ıḷa, +ı̊ḷa, +ĭḷa, +īḷa, +ile, + le, +ḷa, +le, +len, +uḷa, +ŭḷa, +ūḷa, +yḷa, 

+yle,  +yḷan. 

milletile bile başḷara cúmāya gėderdi. “Milletle birlikte Başlar’a cuma 

namazına giderdi.” 1/120, 

hararḷa saman çėkerdik. “Hararla saman çekerdik.” 2/123, 

amcam bu vatan ġanıḷa yuŋuruḷmuş. “Amcam, bu vatan kanla yoğurulmuş.” 

15/182, 

bi lirayḷa bazara gėtseŋ her şėyi aḷı gelirdiŋ. “Bir lirayla pazara gitsen her şeyi 

alır gelirdin.” 16/72, 

tātadan toḳuc‿oḷurdu, ȫle onunŭḷa yıḳaḷḷardı yavrı̊m. “Tahtadan tokucak 

olurdu, öyle onunla yıkarlardı yavrum.” 16/209, 
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bi ġızĭḷa ōḷan çoc  “bir kız ile oğlan çocuğu” 17/25, 

onuŋı̊ḷa da köçek amĭcamdan geçik dėdene mutdarḷıḳ. “Onunla da Köçek 

amcamdan geçmiş dedene muhtarlık.” 17/39, 

duzuḷa ġırmızı ġabı̊ḳ “tuzla kırmızı kabuk” 18/44, 

cayıḷa atardıḳ onu “Yayla atardık onu.” 18/143,  

mil le hȫle ėdeller “Mille şöyle ederler.” 23/245, 

çökdükden sōra başḷardıḳ ġayrı kevkiyle yıḳamaya, toḳucǡḷa, sabınıḷa. 

“Çöktükten sonra başlardık gayrı kevkiyle yıkamaya, tokucakla, sabunla.” 23/349, 

develerle gėtdik. “Develerle gittik.” 24/4. 

Kimi örneklerde +IlA edatından sonra bir /n/ sesi ortaya çıkmaktadır. 

Ercilasun, bu türemenin çok büyük bir ihtimalle Eski Türkçedeki vasıta durumu ekinin 

bir izi olduğunu belirtir (1983: 140). Bilindiği üzere Eski Türkçede vasıta durumu eki 

+n’dir (Gabain, 1988: 64). 

bekmezi parayḷan aḷırıS. “Pekmezi parayla alırız.” 4/66, 

şu elimizlen şȫle çerper. “Şu elimizle şöyle çarparız.” 12/283, 

çöplen mil yapaḷḷar. “İnce çubukla mil yaparlar.” 23/243, 

onuyḷan işdecik ip ėderdik. “Onunla işte ip yapardık.” 25/131. 

Ünlüyle biten sözcüklere vasıta durumu eki eklendiği zaman bazı örneklerde 

/y/ yardımcı sesinin, zamir n’sinin ya da sözcük kök veya gövdesinin son sesi 

konumundaki damak ünsüzünün erimesi sonucu oluşan hece kaynaşmasıyla ekin uzun 

ünlülü biçimi de oluşmaktadır. 

şindi aŕabāḷa ǥóçelleŕ. “Şimdi arabayla göçerler.” 20/18, 

onūḷa gėdeŕ gėliŕdim. “Onunla gider gelirdim.” 20/29, 

ḱóprüden h̥ayvanı ġayīḷa geçirikler. “Köprüden hayvanı kayıkla geçirmişler.” 

21/507, 
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posTacīḷa gėdeceŋ dėdi. “Postacıyla gideceksin dedi.” 22/150, 

fıstığ̥ı puḷḷūḷa sökersiŋ. “Fıstığı pullukla sökersin.” 22/330, 

evelá kürēle, paḷtayḷa yapıḷırdı yoḷ. “Eskiden kürekle, baltayla yapılırdı yol.” 

17/189. 

 

+n Vasıta Durumu Eki: MYA’da ekleşen +IlA edatı dışında da Eski 

Türkçedeki +n vasıta durumu ekinin kalıplaşarak zarf oluşturduğu görülür. 

ġışın aynı ḱóyümüze gelidik. “Kışın aynı köyümüze gelirdik.” 7/21, 

hā yazın, dėyelim ki mayís ayında ǥóçerdik. “Evet ilkbaharla, diyelim ki mayıs 

ayında göçerdik.” 9/141, 

mersine gelmişler ilkin. “Mersine gelmişler ilkin.” 13/34 

hindi bura iniyoru güzün, dėdem. “Şimdi buraya iniyor güzün, dedem.” 17/106, 

bú‿sene yayın yapdımıdı. “Bu yazın yapmıştım.” 26/123, 

baharın yėşeriyoru. “Baharla yeşeriyor.” (MDD-Evrenseki). 

 

2.2.1.3.8. Eşitlik Durumu 

MYA’da esas eşitlik durumu eki, +cA’dır. Metinlerde yalnız ötümlü biçimiyle 

kullanılan ve ünsüz uyumuna girmeyen bu ekin fonksiyonları ÖTT ile aynıdır. Eşitlik 

fonksiyonu zayıflayan bu ekle kurulan sözcükler genelde cümle içinde zarf 

durumundadır. 

ayḷarca ǥúnlerce “aylarca günlerce” 8/577, boḷca “bolca” 12/304, açıḳca 

“açıkça” 14/3, yavaşca “yavaşça” 22/426, yāḷıca “yağlıca” 26/167; biŋ͡glerce 

“binlerce” 15/58, günnerce “günlerce” 15/153, evelce “evvelce” 15/186, ėyice “iyice” 

16/145, gözelce “güzelce” 22/463. 

Aşağıdaki örneklerde eşitlik durumu ekinin kalıplaşarak kalıcı ad olduğu 

görülür. 
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daşḷıca ḱóyü “Taşlıca köyü” 6/6, gebece ḱóyü “Gebece köyü” 6/7. 

 

2.2.1.3.9. Yön Gösterme Durumu 

“Söz öbeklerinde ve cümlelerde eylemin belli bir yönde yapıldığını göstermek 

için, ad, yön gösterme çekimine girer. Yön ekleri, adı eyleme bağlayan eklerdendir. 

Bugün Türkçede unutulmuş olan Eski Türkçenin yön eki, yerini çekim edatlarına 

bırakmıştır.” (Karaağaç, 2012: 347).  

MYA’daki yön gösterme durumu ekleri sınırlı sayıdaki adda görülen +ArI ve 

+ra’dır.  

ammā yoḳarı taḷḷaya gėderin. “Ama yukarı tarlaya giderim.” 1/84, 

sōra işde böyük pambıḳ ekilir oḷdu. “Sonra işte büyük pamuk ekilir oldu.” 2/33, 

sōna maya çıḳdı. “Sonra maya çıktı.” 4/63, 

ondan sōra ipile çekdik, dışarı çıḳardıḳ hatma. “Ondan sonra iple çektik, dışarı 

çıkardık Fatma.” 10/115, 

soŋŭra sormuş birisi. “Sonra sormuş birisi.” 17/169, 

sıḳarḳa barabar birini díşarı atar. “Sıkınca birini dışarı atar.” 22/562,  

ȱḷġadıḷar mıydı, o hėç işine suyu aḳıtmas, díşárí aḳıtır. “Oyulgadıkları zaman 

o hiç içine suyu akıtmaz, dışarı akıtır.” 23/246, 

ileri gėtdik bi Tā var. “İleri gittik, bir daha var.” 24/43, 

soŋra ōḷan geldi. “Sonra oğlan geldi.” 25/243. 

Araştırmacılar, bura, ora, şura, şora gibi işaret zamirlerinin biçimce yön 

gösterme eki almış gibi görünse de işaret zamirlerinin yön gösterme eki almaması 

sebebiyle bu ara>bura, o ara> ora, şu ara>şura biçiminde kaynaşmasıyla oluştuğunu 

belirtir (Korkmaz, 2014: 405). 

suyunu hora birikdirisiŋ. “Suyunu şuraya biriktirirsin.” 11/228, 
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şíndi şora bi adam gėtdi. “Şimdi, şuraya bir adam gitti.” 15/57, 

ya ora varsaŋ ná‿zaman varacaŋ, bura dönseŋ ná‿zaman geleceŋ. “Ya 

oraya gitsen ne zaman ulaşacaksın, buraya dönsen ne zaman geleceksin?” 26/85, 

buraya āyit canım hePisi. “Hepsi buraya ait canım.” 27/77. 

 

2.2.1.4. Soru Enklitiği 

Birçok çalışmada soru eki, soru edatı gibi terimlerle anılan -mX için, bağımsız 

bir biçimbirim olması ve ek ile sözcük arasında bir yapı ve işleyişe sahip olması 

nedeniyle enklitik teriminin kullanılması uygundur (Eker, 2011: 358). Damak ve 

dudak uyumuna giren -mX, ÖTT ile benzer fonksiyonlara sahiptir. Fakat ikinci kişiye 

sorulan sorularda bu yapıya kişi eklerinin eklenmesi çok yaygın değildir, genelde 

kendisinden önceki sözcüğe gelir. 

n‿işlerdi biliyoŋ mu? (<biliyorsuŋ mu) “Ne yapardı, biliyor musun?” 8/13, 

aŋnadıŋ mı şíndi? “Anladın mı şimdi?” 9/166, 

durma mı? “Durmaz mı?” 11/210, 

neden ġuzum biliŋ mi? (<bilirsiŋ mi) “Neden kuzum, biliyor musun?” 12/61, 

ėyi de siz oḷḷarı baḳdıŋız mı? “İyi de siz oralara baktınız mı?” 15/48, 

duyduŋ mudu sen? “Duymuş muydun sen?” 22/199; 

bunu yazaŋ mı? (<yazarsıŋ mı) “Bunu yazar mısın?” 22/523, 

yavrı ̊d nıŋ içinden misiŋ? “Yavrudoğan’ın içinden misin?” 4/107, 

bu ġadar elġanam mısıŋ? “Bu kadar beceriksiz misin?” 8/472. 

Aşağıdaki örnekte ilerleyici benzeşmeyle ÖTT ve TTA için aslında pek örneği 

görülmeyen bir yapı ortaya çıkmıştır. Bilindiği gibi Kazakça, Karakalpakça, Nogayca, 

Hakasça, Altayca gibi çağdaş Türk yazı dillerinde de soru enklitikleri temel olarak mA, 

bA, pA biçimindedir ve ince sıradan bir ünlüyle biten sözcüğe me olarak gelir (Öner, 

2013: 265; Karaağaç, 2012:393). 
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ordan dönüşüne mė? “Oradan dönüşüne mi?” 9/60. 

MYA’da -dX geçmiş zaman ekiyle -mX soru enklitiği sıkça birlikte 

kullanılabilmektedir. Böylelikle, ÖTT’de olduğu gibi, bu birleşik yapı bir işlev 

kaymasına uğrayarak -XncA zarf-fiil ekine yakın bir zaman zarfı özelliği kazanır. Bu 

yapının fonksiyonu, “asıl fiildeki işin gerçekleşme zamanını kendisindeki gerçekleşme 

zamanına bağlamaktır” (Korkmaz, 2014: 150). 

suyu bitdi miydi onuŋ, ġuPġuru oḷurdu. “Onun suyu bitince kupkuru olurdu.” 

12/45, 

içine soḳduŋ muydu bi denecik, çiçek gibi ġaḷır. “İçine sokunca bir kere, çiçek 

gibi kalır.” 23/112, 

o yandıḳdan sōra ḱómürü sö͜ündü müydü topḷardıḳ. “O yandıktan sonra kömürü 

sönünce toplardık.” 23/343, 

bi yaşına vardı mıydı kirinci dėrdik ona. “Bir yaşına ulaşınca kirinci derdik 

ona.” 26/182. 

 Batı Grubu ağızlarının genel eğilimine uygun olarak vurguyla kurulan soru 

cümleleri azdır. Bu özellik ağız sınıflandırmalarında Doğu Grubu ağızlarını diğer 

ağızlardan ayırmaktadır (Karahan, 2014: 52). 

sízíŋ yurduŋuz? “Sizin yurdunuz neresi?” 9/23. 

 

2.2.2. Fiil Çekimi  

2.2.2.1. Kişi Ekleri 

Bilindiği gibi kişi ekleri, “yüklemin belirttiği işle doğrudan bağlantılı olan 

kişiyi gösterir” (Eker, 2011: 364). MYA’da temel olarak kişi eklerinin üç tipi 

bulunmaktadır. 

 

2.2.2.1.1. Zamir Kökenli Kişi Ekleri 
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MYA’da öğrenilen geçmiş zaman çekimlerinde (-mXş ve -IK), şimdiki zaman 

çekiminde (-yor(ur)), geniş zaman çekiminde (-(A)r) ve gelecek zaman çekiminde (-

AcAK) zamir kökenli kişi ekleri kullanılır. Olumlu ve olumsuz çekimlerde de durum 

aynıdır. MYA’da kullanılan zamir kökenli kişi eklerini şöyle tablolaştırmak 

mümkündür: 

 Teklik Çokluk 

1. Kişi -(X)n, -(X)m -Xz 

2. Kişi -sXŋ -sXŋXz 

3. Kişi -ø -lAr 

Tablo 5: Zamir Kökenli Kişi Ekleri 

 

Birinci Teklik Kişi: Yörede yaygın olarak -(X)n kullanılmaktadır. Ancak 

ÖTT’nin etkisiyle -(X)m biçiminde de görülebilmektedir. Bu kişi eki, “ben zamirinin 

“ben> -van/-ven>-yan/-yen/-yın/-yin>-ın/-in/-un/-ün” şeklinde ekleşmesiyle meydana 

gelmiştir (Karahan, 2014: 138). 

kimseye ȫle pas vėrmen. “Kimseye öyle pas vermem.” 1/27, 

ben ondan ġorḳuyoruyun Saten. “Ben ondan korkuyorum zaten.” 2/66,  

ondan kėyri, dėmēyoruyun ya. “Ondan sonra, demiyorum ya.”  3/90,  

tekrer gėne inmişin ora. “Tekrar yine inmişim ora.”  6/110, 

deŋize ġadaḳ gėdecēn dėmiş. “Denize kadar gideceğim demiş.” 13/54, 

bi óğürün, biraz açarın gözlerimi. “Bir öğürürüm, biraz gözlerimi açarım.” 

21/138, 

oraya indiri, ucuz satarın dėdi. “Oraya indirir, ucuz satarım dedi.”  24/214; 

şo cevizliden beriye çıḳarım. “Şu Cevizli’den beriye çıkarım.” 4/112, 
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isdiFā ėdiyorum, dilekcemi yazıyorum dėmíş. “İstifa ediyorum, dilekçemi 

yazıyorum, demiş.”  9/107. 

 

İkinci Teklik Kişi: MYA’da bu kişi eki, Türk dilinin tarihî dönemlerindeki ve 

birçok çağdaş Türk yazı dilindeki gibi damaksıl ünsüze sahiptir ve -sXŋ biçimindedir.  

gelişmesi için o tür ėḷaşḷar ġuḷḷanırsıŋ gelişsin dėyi. “Gelişmesi için o tür 

ilaçlar kullanırsın, gelişsin diye.” 8/471, 

çizmá kėyersiŋ, onu çíynarsıŋ çíynarsıŋ, suyunu hora birikdirisiŋ, ġazana 

doḷdurusuŋ. “Çizme giyersin, onu çiğnersin çiğnersin, suyunu şuraya biriktirirsin, 

kazana doldurursun.” 11/228,  

hamırı yuŋurusuŋ yavrı̊m, sacı Furursuŋ, iledin odunḷarını Furursuŋ. “Hamuru 

yoğurursun yavrum, sacı kurarsın, ladin odunlarını ateşe atarsın.” 16/170,  

bildīŋ ġadarıyḷa birine bi şėy anḷadıyorŭsuŋ mesele. “Bildiğin kadarıyla birine 

bir şey anlatıyorsun mesela.”  22/510,  

ondan sōra götürüsüŋ deli̮ē ġorsuŋ. “Ondan sonra götürürsün deliğe koyarsın.” 

23/90. 

Konuşma dilinde olduğu gibi gelecek zaman çekiminde kişi ekinde hece 

yutumu olabilmektedir. Ardından telafî uzunluğu bırakmadan gerçekleşmektedir. 

şindi bi y rdunu çaḷacaŋ onuŋ, ġaşşıḳ ġaşşıḳ yėyeceŋ. “Şimdi bir yoğurdunu 

mayalandıracaksın onun, kaşık kaşık yiyeceksin.” 6/78, 

o günlerde şėyi nerden buḷacaŋ? “O günlerde şeyi nereden bulacaksın.” 

23/379. 

 

Üçüncü Teklik Kişi: Eksiz olarak kurulmaktadır. 

yatsaḳ da onuŋ iki dānesine doḳanıḳ, biriniŋ ġaçarḳa hurdan girdīyle hurdan 

çıḳıḳ, biriniŋ hurdan girmiş hurdan çıḳmış, o ölmüş, ötē ölmüş. “Yatsak da onun iki 
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tanesine değmiş, kaçarken birinin şuradan girmesiyle birlikte şuradan çıkmış, birinin 

şuradan girmiş şuradan çıkmış, o ölmüş, öteki ölmüş.” 1/56, 

üç‿cüz on dörTde dėdem ölmüş burda. “Üç yüz on dörtte dedem ölmüş 

burada.” 3/67, 

çadıra varıyorur, kėseyi elinden aḷıyorur. “Çadıra varıyor, keseyi elinden 

alıyor.” 10/26, 

hepsini öldürecek bu adam. “Hepsini öldürecek bu adam.”  10/411, 

o gėder hemen, durmas. “O gider hemen, durmaz.” 15/51, 

ȫle dėller, hindi deve yoḳ da şubat dėllerimiş süde. “Öyle derler, şimdi deve 

yok da şubat derlermiş süte.” 26/186. 

 

Birinci Çokluk Kişi: MYA’da zamir kökenli birinci çokluk kişi eki, -Xz 

şeklindedir. 

iki gişiniŋ çıḳardī nōḷacaḳ, asıḷa asıḷa bōmuşuz ġuyuda hatma. “İki kişinin 

çıkardığı ne olacaki asıla asıla boğmuşuz kuyuda Fatma.” 10/128, 

ne bilė̄n biz ġıvraḳ ġonuşuruz. “Ne bileyim biz hızlı konuşuruz.” 16/220, 

azıḳ götürüyoruyuz taḷḷaya işcilere. “Azık götürüyoruz tarlaya, işçilere.” 21/60, 

aynı yeŋi ġaḇirleri ġoruz da düzeldiriz ya. “Tıpkı yeni kabirleri koyarız da 

düzeltiriz ya.” 22/293. 

 

İkinci Çokluk Kişi: MYA’da zamir kökenli ikinci çokluk kişi eki, -sXŋXz 

biçimindedir. 

duymuşsuŋuzdur bälki. “Belki duymuşsunuzdur.” 2/8, 

ardış giliklerini topḷayacaḳsıŋız dėmiş. “Ardıç tohumlarını toplayacaksınız 

demiş.” 3/164, 
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arabaya yúḱledeceksiŋiz. “Arabaya yükledeceksiniz.” 4/12, 

bu buzǡḷarı bȫn suḷamamışsıŋız. “Bu buzağıları bugün sulamamışsınız.” 

10/296, 

siz oturdūŋuz yėrde oturusuŋuz dėris. “Siz oturduğunuz yerde oturursunuz 

deriz.” 16/238. 

 

Üçüncü Çokluk Kişi: MYA’da üçüncü çokluk kişi için fiil zamanından sonra 

-lAr eki getirilir. 

ulen ġaşmışḷar gėtmişler. “Ulan, kaçmışlar gitmişler.” 1/64, 

tamam irāde seniŋ dėyikler mēmeT çavışa. “Tamam karar senin demişler 

Mehmet Çavuş’a.” 2/66,  

işde āmád beg ordan ġurtuḷuḳḷar, ġaçıḳḷar. “İşte Ahmet Bey, oradan 

kurtulmuşlar, kaçmışlar.” 3/169, 

onu yėyecekler ġayrı canım. “Onu yiyecekler gayrı canım.” 9/255, 

bȫle iki çıbı͜ a diziyorurḷar. “Böyle iki çubuğa diziyorlar.” 16/191, 

işde üşdepeye isken ėdecekler. “İşte Üçtepe’ye iskan edecekler.” 17/53, 

ada mahalle ġoyuḳḷar adını. “Adamahalle koymuşlar adını.” 21/339. 

 

2.2.2.1.2. İyelik Kökenli Kişi Ekleri 

MYA’da görülen geçmiş zaman (-dX) ve şart (-sA) çekimleri iyelik kökenli kişi 

ekleriyle yapılır. MYA’da kullanılan zamir kökenli kişi eklerini şöyle tablolaştırmak 

mümkündür: 
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 Teklik Çokluk 

1. Kişi -m -K 

2. Kişi -ŋ -ŋXz 

3. Kişi -ø -lAr 

Tablo 6: İyelik Kökenli Kişi Ekleri 

 

Birinci Teklik Kişi: Kip ekinden sonra -m eklenir. 

tanırıḳa, içerde oturu ǥórdüm. “Bakarken, içeride otururken gördüm.” 1/134, 

ġorḳdum gėtmedim. “Korktum, gitmedim.” 10/150; 

ben az yaşasam çoḳ yaşasam hurda aḷḷah yaş vėrse ya bi sėne ya iki sėne. “Ben 

az yaşasam çok yaşasam şurada Allah yaş verse ya bir sene ya iki sene.” 11/161, 

selbes dāda gezmessem ölürün ben dėdi. “Serbest bir şekilde dışarıda 

gezmezsem ölürüm ben, dedi.” 26/21. 

 

İkinci Teklik Kişi: MYA’da iyelik kökenli ikinci teklik kişi eki -ŋ’dir. 

şondan soḳduŋ mu yoḳarıya ġıḷış dėllerdi oŋa. “Şuradan soktun mu yukarıya 

kılıç derlerdi, ona.” 2/106, 

hėḉbi şėy bilmediŋ de hėḉ anaŋdan bobaŋdan da mı ǥórmediŋ? “Hiçbir şey  

bilmedin de hiç annenden babandan da mı bir şey görmedin?” 8/472;  

gėtmesseŋ, bu parayı yatırmassaŋ yārın kepāze oḷursuŋ. “Gitmezsen, bu parayı 

yatırmazsan, yarın kepaze olursun.” 26/67. 

e hana daḳsaŋ on ġuruş para vėreceŋ. “E, hana bağlasan on kuruş para 

vereceksin.” 2/21, örneğinde ise zamir kökenli kişi ekleriyle çekimlenen gelecek 

zaman için iyelik kökenli kişi eklerine geçiş olup olmadığı belirsiz bir yapı ortaya 

çıkmaktadır. 
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Üçüncü Teklik Kişi: MYA’da üçüncü teklik kişi çekimi eksiz olsa da görülen 

geçmiş zaman çekiminde -n türemesi görülebilmektedir. 

patatiS yoğudun evel. “Patates yoktu önceleri.” 11/69, 

dört bėş gişiniŋ maḷḷarınıŋ südü gėlirdin ġazanḷara. “Dört beş kişinin 

hayvanlarının sütü gelirdi kazanlara.” 12/55; 

herkez evine gėtdi yatdı. “Herkes evine gitti yattı.” 8/305, 

anam da aḷıvėrdi çencerė̄le barabar götürdü, aḷaŋa dökdü gėldi. “Annem de 

alıverdi tencereyle birlikte götürdü, dışarıya döktü geldi.” 10/288; 

yȱrt oḷusa ayran yapaḷḷarıdı, piriḉ varısa piriḉ piḷavı yapaḷḷardı. “Yoğurt 

olursa ayran yaparlardı, pirinç varsa pirinç pilavı yaparlardı.” 16/47, 

haŋġına kȫlenirse ona gėdilir. “Hangisine küflenirse ona gidilir.” 22/269. 

 

Birinci Çokluk Kişi: Ön ünlüyle biten yapılarda -k, art ünlüyle biten yapılarda 

-ḳ kullanılır.  

o dādǡ yayḷa kirişini de ġurudurduḳ buḷġura saḷardıḳ. “O dağdaki yayla kirişini 

de kuruturduk, bulgura eklerdik.” 11/71, 

özē bi çardaḳ yapdıḳ, oturtduḳ ġocayı oraya. “Sulak tarlaya bir çardak yaptık, 

oturttuk kocayı oraya.” 24/172; 

bi gėtsek, ġazsaḳ dėdi. “Bir gitsek, kazsak, dedi.” 3/99, 

şíndi ǥórüğüz dėsek yaḷan sȫleriz. “Şimdi görürüz desek yalan söyleriz.” 24/23. 

 

İkinci Çokluk Kişi: Bu çekim -ŋXz ile yapılır. 

ellerimi öpdüŋüz. “Ellerimi öptünüz.” 3/160, 

duyduŋuz mu? “Duydunuz mu?” 8/428, 
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siz bu ḷafı nerden ó̄rendiŋiz dėller. “Siz bu lafı nereden öğrendiniz derler.” 

16/232. 

 

Üçüncü Çokluk Kişi: Bu çekimde zamir kökenli kişi eklerinde olduğu gibi -

lAr kullanılmaktadır. 

baḳ bu iŋgilizler, yonanisdan, ġadınḷarıŋ göksünü kėsdiler, arḳaya atdıḷar. 

“Bak bu İngilizler, Yunanlılar, kadınların göğsünü kestiler, arkaya attılar.” 2/41, 

áma o ḱóyü yoyduramadıḷar. “Ama o köyü değiştiremediler.” 6/6, 

yúḱüyle barabar ǥótürdüler. “Yüküyle birlikte götürdüler.” 7/46. 

 

2.2.2.1.3. Emir Kipi Kökenli Kişi Ekleri 

“Emir kipinde, kip ekleri ile şahıs ekleri iç içe girmiştir. Fiil kök ve gövdesine 

getirilen kip eki aynı zamanda şahsı da karşılar. Bu nedenle kip eklerinden sonra 

ayrıca şahıs ekleri gelmez. Bu kipte her şahıs için ayrı bir emir eki vardır.” (Korkmaz, 

2014: 519).  MYA’da üçüncü tipteki kişi ekleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

 Teklik Çokluk 

1. Kişi -AyIn, -ān, -ēn, -ė̄n -AlIm, -AlImIŋ 

2. Kişi -ø -ŋ 

3. Kişi -sXn -sXnlAr 

Tablo 7: Emir Kipi Kökenli Kişi Ekleri 

 

Emir kipi kökenli kişi ekleri, Emir Kipi bölümünde ayrıntılı olarak ele alındığı 

için, tekrara düşmemek adına, bu bölümde birer örnekle yetinilmiştir.  
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Birinci Teklik Kişi: Asıl ek, -Ayın olmakla birlikte hece kaynaşması yoluyla 

MYA’da -ān, -ēn, -ė̄n varyantları da bulunur. 

ben nerde buḷayın bunḷarı dėmíş. “Ben nerede bulayım bunları, demiş.” 9/106. 

 

İkinci Teklik Kişi: Emir kipi kökenli ikinci teklik kişi çekimi eksiz 

gerçekleştirilir. 

gėt hızırı buḷ gel. “Git, Hızır’ı bul gel.” 17/202. 

 

Üçüncü Teklik Kişi: Söz içinde uyuma bağlı olarak -sXn eki kullanılır. 

aŋnayışıŋ dōru oḷsun, dėmiş hākime. “Anlayışın doğru olsun, demiş hakime.” 

21/543. 

 

Birinci Çokluk Kişi: MYA’da yaygın olarak -AlIm kullanılmakla birlikte bu 

ekten türetilen -AlImIn~-AlImIŋ da kullanılır. 

tabi, gėdelimiŋ dėris, ǥóçelim de dėnir tabi, ǥóçecēz ya ġoŋşucaḳ, bi farḳı yoḳ 

da ǥóçelimiŋ dėrdik. “Elbette, gėdelimiŋ deriz, göçelim de denir tabiî, göçeceğiz ya 

komşularımızla birlikte, bir farkı yok da ǥóçelimiŋ derdik.” 4/83. 

 

İkinci Çokluk Kişi:  Bu ek, MYA’da sistemli olarak -ŋ biçimindedir. 

yaḷıŋız dikḳat ėdiŋ. “Yalnız, dikkat edin.” 3/164. 

 

Üçüncü Çokluk Kişi: Ünlü uyumuna bağlı olarak sözcüğe -sXnlAr eki eklenir. 

hindiki gėlinler bi çocuḳ yüklensinler, anaya ana dėsinler, ġaynataya båba 

dėsinler baḳān da duyān. “Şimdiki gelinler bir çocuk yüklensinler, anneye anne 

desinler, kaynataya baba desinler bakayım da duyayım. 21/450. 
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2.2.2.2. Fiillerin Basit Zaman Çekimleri 

2.2.2.2.1. Bildirme Kipleri 

Bildirme kipleri, “yapılmış, yapılmakta veya yapılacak olan işleri haber 

verme, yargı halinde bildirme niteliği taşıyan kiplerdir. Geçişli geçişsiz, olumlu 

olumsuz kök ve gövde hâlindeki bütün fiilleri kapsarlar.” (Korkmaz, 2014: 527). Bu 

çalışmada Bildirme Kipleri başlığı altında MYA’daki beş ayrı zaman kipi ele 

alınmıştır. 

 

2.2.2.2.1.1. Görülen Geçmiş Zaman Kipi 

MYA’da görülen geçmiş zamanı eki olarak -dX kullanılır. Bu durum eskicil 

özelliklerin devam ettirildiğini gösterir. Bilindiği gibi EOT’de de ekin ünsüzü daima 

ötümlüdür (Gülsevin, 2011: 89). Ancak seyrek de olsa ünsüz benzeşmesi etkisiyle ekin 

ünsüzü yarı ötümsüz olabilmektedir. Bu kip, iyelik kökenli kişi ekleriyle çekimlenir. 

Diğer fiil çekimlerinin birinci kişisinde görülen /m/ yerine /n/ kullanımı görülen 

geçmiş zaman kipinde yoktur. Teklik birinci kişi çekimi ÖTT’de olduğu gibidir 

(Atmaca, 2017: 167-168). Bu kipin olumsuz çekimi, fiile zaman ekinden önce getirilen 

-mA olumsuzluk ekiyle gerçekleştirilir. MYA’da görülen geçmiş zaman çekiminde 

kullanılan ekleri kişilere göre aşağıdaki biçimde tablolaştırmak mümkündür: 

 

 Teklik Çokluk 

1. Kişi -dXm, -TIm -dXK 

2. Kişi -dXŋ -dXŋXz 

3. Kişi -dX -dXlAr 

Tablo 8: Görülen Geçmiş Zaman Ekleri 

Görülen geçmiş zaman çekiminin metinlerden elde edilen başlıca örnekleri şöyledir: 
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Birinci Teklik Kişi: -dım, -dim, -dum, -düm, -Tım, -Tim 

ġorḳdum gėtmedim. “Korktum, gitmedim.” 10/150, 

bi ōḷan böyütdüm o gėlesá̄. “Bir oğlan büyüttüm, o gelene kadar.” 11/52, 

mümḱún saḷmadım elimden. “Mümkün değil, bırakmadım elimden.” 25/204, 

ōḷǡ sürerdim, ōḷaḳ gelesiye o davarı s rdım. “Oğlağı sürerdim, oğlak gelene 

kadar o keçiyi sağardım.” 26/29; 

aynı yeŋi ġaḇirleri ġoruz da düzeldiriz ya aynı ȫle bi yapTım. “Tıpkı yeni 

kabirleri koyarız da düzeltiriz ya aynı öyle bir yaptım.” 22/293, 

bi gėtTim. “Bir gittim.” 21/74. 

 

İkinci Teklik Kişi: -dıŋ, -diŋ, -duŋ, -düŋ 

yā şu kiyátdānḷarı görmediŋ mi? “Yahu, şu kâğıttakileri görmedin mi?” 3/15, 

bȱleziklerimi götürdüŋ, antályada bozdurduŋ. “Bileziklerimi götürdün, 

Antalya’da bozdurdun.” 10/268,  

gėrçekden gözümü aşdıŋ ōḷum be. “Gerçekten gözümü açtın oğlum be.” 

10/455. 

 

Üçüncü Teklik Kişi: -dı, -di, -du, -dü 

yāmır yārdı aynı bü‿senekībi. “Tıpkı bu sene olduğu gibi yağmur yağardı.” 

12/129, 

belediye gėtdi oraya piklik aḷaŋı yapdı. “Belediye gitti, oraya piknik alanı 

yaptı.” 13/80, 

geldi bi sene oḳutdu ondan sōna vardı gėtdi. “Geldi bir sene ders verdi, ondan 

sonra vardı gitti.” 14/4, 
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onu da hırsız aḷdı ǥótürdü óğünden. “Onu da hırsız aldı götürdü önünden.” 

26/72. 

dėllerdin “derler idi” 25/159 örneğinde görüldüğü gibi, doğrudan fiil kök veya 

gövdesine gelen örneklere rastlanmasa da, ek-fiil çekiminde görülen geçmiş zaman 

üçüncü teklik kişi ekinden sonra bir /-n/ türemesi yaşanır. Türeyen /-n/ sesinin 

buradaki işlevi pekiştirmedir (Aşcı, 2016: 186). Fiillerin Birleşik Çekimleri başlığı 

altında ayrıntılı olarak ele alındığı için, burada sadece özelliğe değinilmiştir. 

 

Birinci Çokluk Kişi: -dıḳ, -dik, -duḳ, -dük, -dıḳ̬, -duġ 

 sülēmen bėy duyduḳ nāmıŋ filen. “E Süleyman Bey, namını falan duyduk.”  

3/59,  

dek gelmedik yā. “Denk gelmedik ya.” 4/100, 

ordan buraya indik, ǥóşdük. “Oradan buraya indik, göçtük.” 7/48, 

tabi az şėyli ġonuşduġ. “Tabii az şeyli konuştuk.” 15/129, 

bi ġazan aḷdıḳ̬. “Bir kazan aldık.” 26/43, 

toḳaya çıḳmadıḳ. “Toka yaylasına çıkmadık.” 27/6.  

Bir örnekte EOT’de olduğu gibi düz ünlülü heceden sonra da yuvarlak ünlülü 

ek gelmiştir. 

de͜irmene yoḷḷarduḳ. “Değirmene gönderirdik.” 18/121. 

 

İkinci Çokluk Kişi: -dıŋız, -diŋiz, -duŋuz, -düŋüz 

ėyi de siz oḷḷarı baḳdıŋız mı? “İyi de siz oralara baktınız mı?” 15/48, 

siz bu ḷafı nerden ó̄rendiŋiz dėller. “Siz bu lafı nereden öğrendiniz, derler.” 

16/232, 
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manavġatḷısıŋız, duyduŋuz mu, dėdi. “Manavgatlısınız, duydunuz mu, dedi.” 

8/428, 

ellerimi öpdüŋüz, zararı yoḳ dėmiş. “Ellerimi öptünüz, zararı yok, demiş.” 

3/160. 

 

Üçüncü Çokluk Kişi: -dıḷar, -diler, -duḷar, -düler 

baḳışdıḷar ġaḷdıḷar ardımdan. “Ardımdan bakışıp kaldılar.” 3/138, 

bu dāḷarda bayram dayıŋ bene bozḷaḳ vurduḷar, yėdiler benim paraḷarı. “Bu 

dağlarda Bayram dayınla bana bozlak vurdular, benim paraları yediler.” 10/273, 

deveniŋ üsdünde sayacǡ ġırdıḷar, davarḷarı óldürdüler döverke, adamḷar 

bir birine girdiler. “Devenin üstünde sacayağı kırdılar, döverken keçileri öldürdüler, 

adamlar birbirine girdiler.” 25/223. 

 

2.2.2.2.1.2. Öğrenilen Geçmiş Zaman Kipi 

MYA’da öğrenilen geçmiş zamanın iki tipi bulunmaktadır. Bunlardan ilki ve 

en yaygını -mXş ekiyle ve zamir kökenli kişi ekleriyle çekimlenir. İkincisi ise -(y)XK 

ekiyle ve yine zamir kökenli kişi ekleriyle çekimlenir. Bu yapı, Antalya’nın 

doğusundaki ilçelerin ağızlarında görülür (Erdem ve Bölük, 2012: 170). Birinci tip 

öğrenilen geçmiş zaman kipinin ünlü uyumuna bağlı olarak -mış, -miş, -muş ve -müş 

olmak üzere alomorfları bulunmaktadır. 

 Teklik Çokluk 

1. Kişi -mXşXn, -mışıyın, -mXşX̄n -mXşXz, -mışıyıs, -mXşX̄z 

2. Kişi -mXşsXŋ -mXşsXŋXz 

3. Kişi -mXş -mXşlAr 

Tablo 9: I. Tip Öğrenilen Geçmiş Zaman Ekleri 
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I. tip öğrenilen geçmiş zaman çekiminin metinlerde geçen başlıca örnekleri 

şöyledir: 

Birinci Teklik Kişi: -mışın, -mişin, -muşun, -mışıyın, -mişīn,  -muşūn 

MYA’da öğrenilen geçmiş zamanın birinci teklik kişisinde /m/ yerine /n/ 

kullanımı karakteristiktir. Aslında yöre için yaygın sayılabilecek bir farklılık da zaman 

ekiyle kişi eki arasında türeyebilen -yX ses grubu ve bu ses grubunda yaşanan hece 

kaynaşması sonucu oluşan ünlü uzunluğudur. 

tekrer gėne inmişin ora. “Tekrar yine inmişim oraya.” 6/110, 

sorda sabahḷamışıyın. “Orada sabahlamışım.” 9/28, 

hanım hatıŕḷatmasa ben bunu unutmuşūn. (<unutmuşuyun) “Eşim hatırlatmasa 

ben bunu unutmuşum.” 20/77, 

soŕduŋ‿a ben ġayŕí unutmuşun dėdem. “Sordun ya, ben gayrı unutmuşum 

dedem.” 20/78, 

bȱr ǥún tātayı aḷmışıyın. “Bir gün tahtayı almışım.” 21/389, 

unutmuş gėtmişiyin. “Unutup gitmişim.” 23/452, 

yėtmişe varmışındır. “Yetmiş yaşıma ulaşmışımdır.” 26/3, 

o zaman gendi üsdüme aḷıvėrmemişīn de. (<aḷıvėrmemişiyin) “O zaman kendi 

adıma alıvermemişim de.” 26/70. 

 

İkinci Teklik Kişi: -mışsıŋ, -mişsiŋ, -muşsuŋ, -müşsüŋ 

sa͜ar susuramışsıŋdır dė. “Herhâlde susamışsındır de.” 10/438, 

hėye, oynarıḳa görmüşsüŋdür sen bi yėrlerde. “Evet, sen bir yerlerde oynarken 

görmüşsündür.” 22/389, 

tāra çekmişsiŋ dėdi, buḉaḳ çekmişsiŋ dėdi. “Tahra çekmişsin dedi, bıçak 

çekmişsin dedi.” 25/250. 
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Üçüncü Teklik Kişi: -mış, -miş, -muş, -müş 

aḷmış gelmiş, tomrū furmuş oturtmuş. “Almış gelmiş, tomruğu vurmuş, 

oturtmuş.” 3/36, 

āşḷarıŋ ġabīndan ev yapmış, üsdüne iládin daḷı órtmüş. “Ağaçların kabuğundan 

ev yapmış, üstüne ladin dalı örtmüş.” 8/79, 

işde ondan båbam bene ġíyamamış, oḳuḷa yoḷḷamamış hısım. “İşte ondan dolayı 

babam bana kıyamamış, okula göndermemiş akrabam.” 10/351, 

basara basmış gėTmiş. “Külleme hastalığı olmuş.” 22/482. 

 

Birinci Çokluk Kişi: -mışız, -mişiz, -muşuz, -müşüz, -mışıyıs, -mışīz, -muşūz 

Birinci teklik kişi çekimininde de rastlanan zaman ekiyle kişi eki arasında 

türeyebilen -yX ses grubu ve bu ses grubunda yaşanan hece kaynaşması sonucu oluşan 

ünlü uzunluğu, birinci çokluk kişi çekiminde de bulunmaktadır. 

ben çocūḳa gėtmişiz bi kere. “Ben çocukken bir kere gitmişiz.” 6/25, 

hėçbir saḷtanatıḷa ġarşıḷaşmamışıyıs. “Hiçbir refahla karşılaşmamışız.” 9/1, 

mērime çīli yīmışız yeŋgem sapı. “Meğerse çiğli yığmışız sapı, yengem.” 10/68, 

patozu ėrken ġoşmuşūz. “Patozu erken çalıştırmışız.” 10/70, 

evel biz hilá yȱmuşuz canım. “Eskiden biz hele yokmuşuz canım.” 12/99, 

biz yaŋḷış yapmışīz. “Biz yanlış yapmışız.” 20/47. 

 

İkinci Teklik Kişi: -mışsıŋız, -mişsiŋiz, -muşsuŋuz, -müşsüŋüz 

duymuşsuŋuzdur bälki, herif adam öldürdü. “Belki duymuşsunuzdur, herif 

adam öldürdü.” 2/8, 
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bu buzǡḷarı bȫn suḷamamışsıŋız dėdi. “Bu buzağıları bugün sulamamışsınız 

dedi.” 10/296. 

 

Üçüncü Çokluk Kişi: -mışḷar, -mişler, -muşḷar, -müşler 

bi şėye ġarışdırmışḷar yėdirmişler. “Bir şeye karıştırmışlar yedirmişler.” 8/72, 

hā çoc  yoḷda unutmuşḷar, dėmíşler. “Demek ki, çocuğu yolda unutmuşlar, 

demişler.” 9/92, 

ġayrı şėy Furmuşḷar, davar mı kėsmişler, ġoyun mu kėsmişler. “Gayrı şey 

vurmuşlar, keçi mi kesmişler, koyun mu kesmişler.”10/379, 

yoḳarda bi ölet gelmiş ölmüşler. “Yukarıda bir salgın hastalık gelmiş, 

ölmüşler.” 15/135. 

 

2.2.2.2.1.2.1. II. Tip Öğrenilen Geçmiş Zaman Kipi 

  

Daha önce de değinildiği gibi, MYA’da zamir kökenli kişi ekleriyle 

çekimlenen bu öğrenilen geçmiş zaman kipinin eki -(y)XK biçimindedir. Geçmiş 

zaman ifadesi içinde başkasından öğrenme ve tahmin belirtme özelliği ön plandadır. 

Öztürk, bu zaman için öğrenilen geçmiş zaman dışında anlatılan geçmiş zaman 

ifadesini kullanır (2009: 161). TTA’da geçmiş zaman işleviyle kullanılan -(y)XK eki, 

ağızlarda yaşayan eskicil bir biçimdir. Köktürkçede görülmeyen bu eki Eski 

Uygurcadaki geçmiş zaman ifade eden -yUK ekine bağlayan çalışmalar 

bulunmaktadır. Köken birliği kesin olmamakla birlikte ÖTT’de yapım eki işlevinde 

kullanılan bu ek, ağızlarda yapım eki ve fiil çekim eki işlevlerinde kullanılmaktadır. 

Bu ekin, görülen geçmiş zaman ile öğrenilen geçmiş zaman arasında bir fonksiyon 

üstlendiğini düşünen araştırmacılar mevcuttur (Ay, 2009: 92-93). Ekin yapısı ve 

kullanıldığı coğrafyayla ilgili en geniş çalışmayı yapan Demir’in belirttiği gibi, -mXş 

eki her zaman -(y)XK ekinin yerine kullanılabilirken, tersi bir durum her zaman 

mümkün gözükmemektedir. Metne ve duruma bağlı bir sınırlılık söz konusudur 

(Demir, 2007: 382).  Bazı çalışmalarda tipik Yörük ağzı özelliği (Küçükballı ve Yastı, 
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2015: 483) olarak belirtilen -(y)Xk eki, esasında MYA’da Yörükler ve eskiden Yörük 

olanlar arasında yaygın olarak kullanılmasına karşın, belki de Yörüklerle iletişimi 

yüksek olan, Manavlar arasında da kullanılmaktadır. Bu ek, Batı Grubu ağızlarının 

VII. alt grubundaki Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep ağızlarında da -mXş 

ekinin yanında kullanılmaktadır (Karahan, 2014: 147). Ancak yapılan çalışmalarla bu 

ekin anılan iller dışında, Antalya, Burdur, Konya, Mersin, Osmaniye, Afyon, 

Nevşehir, Yozgat gibi bölgelerde de kullanıldığı tespit edilmiştir (Demir, 2007: 383). 

Derlenen metinlerde her kişinin çekimi bulunmamaktadır. Sonradan öğrenilen 

bitmiş fiil ifadesini veren bu ekin en yaygın teklik ve çokluk üçüncü kişilerde örneğine 

rastlanılmıştır. 

 Teklik Çokluk 

1. Kişi - -īz 

2. Kişi -(y)XKsXŋ - 

3. Kişi -(y)XK -(y)XKlAr 

Tablo 10: II. Tip Öğrenilen Geçmiş Zaman Ekleri 

 

Birinci Teklik Kişi: Derlenen metinlerde örneğine rastlanılmamıştır. 

İkinci Teklik Kişi: -(y)ıḳsıŋ, -uḳsuŋ 

bayǡ adam ġonuşduruḳsuŋdur sen. “Birçok kişiyi konuşturmuşsundur sen.” 

8/588, 

haḷıd ā sen az bizin̥kinlerden mi topḷayıḳsıŋ mı bilmen dėdi. “Halit Ağa, sen 

bizimkilerden mi toplamışsın bilmem, dedi.” 21/173. 

 

 Üçüncü Teklik Kişi: -ıḳ, -ik, -uḳ, -ük, -yıḳ, -yik 

subayḷar biriğik. (<birikik) “Subaylar birikmiş.” 2/63, 
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saḷardıŋ saḷmazdıŋ dėrke dayanamayıḳ, dönük, varıḳ. “Bırakırdın bırakmazdın 

derken dayanamamış, dönmüş, gitmiş.” 3/50, 

esgiden bēri demirçiler, dėyişmeyik. “Eskiden beri Demirciler, değişmemiş.” 

4/7, 

ġocayıḳ da beynimiz boşaḷıḳ. “Yaşlanmış da beynimiz boşalmış.” 13/104, 

güllünüŋ yārı üyküye yatıḳ. “Güllü’nün yâri uykuya yatmış.” 22/7, 

ali cemil ġoyuḳ bizim soyismimizi bile. “Bizim soyadımızı bile Ali Cemil 

koymuş.” 17/201, 

dikilmeyik hele doḷu. “Dikilmemiş falan çok var.” 26/92. 

 

Birinci Çokluk Kişi: -īz  

Tek örnekte -ıḳız> -ığız> -īz gelişmesiyle tespit edilmiştir. 

 bi anadan bi bobadan yayıḷīz dúŋyaya. (<yayıḷ-ıḳ-ız) “Bir anneden bir babadan 

yayılmışız dünyaya.” 8/432. 

 

İkinci Çokluk Kişi: Metinlerde örneğine rastlanılmasa da -(y)XKsXŋXz 

biçiminde olması beklenir. 

 

Üçüncü Çokluk Kişi: -ıḳḷar, -ikler, -uḳḷar, -ıpḷar 

mēmeT çavışa böyük rütbe vėreceğ‿oḷuḳḷar, arāzı vėreceğ‿oḷuḳḷar, para 

vėreceğ‿oḷuḳḷar. “Mehmet Çavuş’a büyük rütbe verecek olmuşlar, arazi verecek 

olmuşlar, para verecek olmuşlar.” 2/63, 

davıḷa Furuḳḷar hayvan dikeli dikelivėrīmiş. “Davula vurmuşlar, at dikeli 

dikeliveriyormuş.” 3/151, 
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ondan sōra davıḷıḷa zurnayḷa gelikler. “Ondan sonra davulla zurnayla 

gelmişler.” 3/158, 

hėye bỻle ayrı ayrı yėre ġoyuḳḷar, şė̄dikler. “Evet, böyle ayrı ayrı yere 

koymuşlar.” 22/202, 

musTā amca ġaḷdı dėyikler. “Mustafa amca kaldı, demişler.” 22/213, 

onu da veli güler yazıḳḷar. “Onu da Veli Güler yazmışlar.” 22/219.  

Ancak bir örnekte (hapax) görülen -pḷar yapısı, Azerbaycan Türkçesi ve 

Kazakça gibi kimi çağdaş Türk yazı dillerinde görülen -(X)p geçmiş zaman ekinden 

ses dönüşümü yoluyla -K yapısına bir gelişme mi olduğu sorusunu akıllara 

getirmektedir. 

yėdi tāne şėrşana sıḳıpḷar, burda Furuḳḷar. “Yedi tane şeşhane sıkmışlar, 

burada vurmuşlar.” 3/167. 

 

2.2.2.2.1.3. Şimdiki Zaman Kipi 

MYA’da günümüzdeki yazı dilinde kullanılan -yor ekinin de esas biçimi olan 

zarf-fiil+yorur ve bu yapının en az çaba yasası sebebiyle kısaltılmış varyantları temel 

şimdiki zaman kipini oluşturur. Bununla birlikte zarf-fiil+dur, otur, batır gibi diğer 

yardımcı fiillerle yapılan bir ikinci tip çekim de bulunmaktadır. Diğer birçok TTA’da 

olduğu gibi, MYA’da da en çok değişkeye sahip olan zaman kipi, şimdiki zamandır. 

Aşağıdaki örnekte aynı kişinin bir cümlede dört farklı şimdiki zaman eki değişkesini 

(-yor, -yorur>-yoruy-, -yoru, -yo) kullandığını görmekteyiz.  

ben bilmēyordum ki båbamıŋ ȫle ḱúleşdīni, sėyirdiP sėyirdiP varıyoruyun, 

båbam ölüyoru, båbamı öldürüyoḷar dė̄yoruyun. “Ben bilmiyordum ki babamın öyle 

güreştiğini, koşa koşa gidiyorum, babam ölüyor, babamı öldürüyorlar diyorum.” 

10/16. 

 Yazı dilinde şimdiki zaman kipini karşılayan eklerden olan -mAktA ve -mAdA 

ekleri metinlerimizde tespit edilememiştir. 
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2.2.2.2.1.3.1. I. Tip Şimdiki Zaman Çekimi  

 

I. tip şimdiki zaman çekimi, zarf-fiil+yorur yapısı ve değişkelerinin üzerine 

getirilen zamir kökenli kişi ekleriyle yapılır. Bu yapının ekleşme sürecindeki birçok 

aşaması MYA’da gözlenebilmektedir. 

MYA’da şimdiki zaman ekinden önce ünsüz + ünlü biçiminde bir hece yapısı 

ve son seste düz, geniş/yarı geniş ünlü (zarf-fiil) bulunursa, şimdiki zaman ekinden 

önce ünlü uzaması meydana gelmektedir. Olumsuz çekimde de bu uzunluk kendini 

korur. MYA’nın karakteristik özelliklerinden birini oluşturan bu uzama, eskicil çekim 

yapısının izlerini taşımaktadır. Bilindiği gibi EOT ve sonraki dönemde ünlüyle biten 

fiil kök veya gövdesine gelen geniş ünlülü zarf-fiil (-A) ekinin üstüne -yorur fiili 

gelerek şimdiki zaman çekimi elde edilmiştir. Bu kalıplaşmış ekleşme sırasında iki 

ünlü arasında /y/ sesi türemiştir. Daha önce değinildiği gibi, –(y)A yorur yapısı ilk defa 

EOT devrinde, XIII. yüzyılda görülmeye başlanmış ancak XV. yüzyıldan itibaren 

şimdiki zaman çekiminde kullanılmaya başlanmış ve giderek işlekliğini artırarak 

genelleşmiştir (Gülsevin, 2011: 98). Türk dilinin tarihî dönemlerinde tamamlanmış bu 

gelişimi bir örnek üzerinde şöyle göstermek mümkündür:  

yė-y-e yorur> yė [-ye>ø] yorur> yė̄yorur “yiyor” 9/224. 

MYA’da şimdiki zamanın ekinin ünlüsü ÖTT’de olduğu gibi ünlü uyumuna 

girmez. Ancak çok sınırlı sayıdaki örnekte ekin ünlüsünün /y/ sesinin etkisiyle yarı 

önlüleşerek uyuma yaklaştığı görülür. Bu şekildeki başlıca örnekler şöyledir: 

baḳ adam ölüyoru, gösdermēyórler. “Bak, adam ölüyor, göstermiyorlar.” 3/61, 

borşḷandıḳ ya, gėt yatır dė̄yórúyún, gėtmēyórú, yatırmācan, aḷman da yėmen 

de dė̄yórú. “Borçlandık ya, git yatır diyorum, gitmiyor, yatırmayacağım, almam da 

yemem de diyor.” 26/65. 

 

Zarf-fiil+yorur+kişi eki Yapısıyla Çekimlenen Şimdiki Zaman 
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Bu ekin ortaya çıkışındaki –(y)A yorur yapısına çok yakındır. Birçok örnekte 

şimdiki zaman ekinden önce görülen ve hece kaynaşması yoluyla oluşan ikincil ünlü 

uzunluğu da bu yapının etkisiyledir. Zarf-fiil eki olarak geniş ünlülü -A yerine -I 

kullanılmışsa bu uzama yaşanmamaktadır. Bu yapıyla yalnızca üçüncü teklik ve 

çokluk kişi çekimleri tespit edilmiştir. Aslında bu türden bir kullanım, konuşma dilinde 

güçlü bir eğilim olan en az çaba yasasına aykırı bir durumdur. 

 

Üçüncü Teklik Kişi: -yorur, -yorur̥ 

Kişi eki gelmeden çekimlenir. Eskicil zarf-fiil eki yapısının kalıntısı olan ünlü 

uzunluğu hem olumlu hem de olumsuz çekimde görülür.  

yaḷıŋ̃ız şóyle bizim başımızdan işler gėçiyorur̥. “Yalnız şöyle, bizim 

başımızdan işler geçiyor.” 4/11, 

çadıra varıyorur, kėseyi elinden aḷıyorur. “Çadıra gidiyor, keseyi elinden 

alıyor.” 10/26, 

båbam bene dė̄yorur, ipiŋ üsdüne yığ desdeleri dė̄yorur. “Babam bana diyor, 

ipin üstüne yığ desteleri diyor.” 10/40, 

öteden bėş aḷtı adam gėliyorur, sideden tarafdan. “Uzaktan beş altı adam 

geliyor, Side’den taraftan.” 10/117, 

baḳ kendi vėriyorur bi de dönderip dövüyorur. “Bak, kendi veriyor, bir de 

döndürüp dövüyor.” 10/231, 

o adam susuz dǟl, cenābıaḷḷah o adamı dėnēyorur. “O adam susuz değil, 

Cenabıallah o adamı deniyor.” 10/448, 

 

Üçüncü Çokluk Kişi: -yorurḷar 

Zaman ekinin üstüne önlük-artlık uyumuna bağlı olarak -lAr çokluk ekinin 

getirilmesiyle elde edilir. 
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bȫle iki çıb  diziyorurḷar apTaḷḷar ipile. “Böyle iki çubuğa diziyorlar, Abdallar 

iple.” 16/191, 

bȫle iki tāta çaḳıyorurḷar. “Böyle iki tahta çakıyorlar.” 16/193, 

oysa ordan yayḷadan ǥóçüyorurḷar. “Oysa oradan, yayladan göçüyorlar.” 

17/107, 

ġoyunu çekiyorurḷar. “Koyunu çekiyorlar.” 17/140, 

burda ışıḳḷarıŋ ġocayataḳ dėller bi yėr varımış, ora iniyorurḷar. “Burada 

Işıklar’ın Kocayatak derler bir yer varmış, oraya iniyorlar.” 17/156. 

 

Zarf-fiil+yoru+kişi eki Yapısıyla Çekimlenen Şimdiki Zaman 

Titrek ve akıcı bir ses olan /r/, yapısı itibariyle kolay düşebilen bir ünsüzdür. 

Bu durum şimdiki zaman çekiminde kullanılan eklerin varyantlaşmasını 

kolaylaştırmıştır. Zarf-fiil+yoru+kişi eki yapısıyla gerçekleştirilen şimdiki zaman 

çekimi yörede nispeten yaygındır. 

Birinci Teklik Kişi: Diğer birçok zaman çekiminde olduğu gibi, birinci teklik 

kişide /m/ yerine /n/ kullanımı44 karakteristiktir. Ekin sonundaki ünsüzün düşmesi 

sonucu, iki ünlü arasında /y/ türemiştir. 

dėmēyoruyun ya her zaman dėdeniŋ başında bir löküs yanır, her gün 

görüyoruyun ben. “ Demiyorum ya her zaman Dede’nin başında bir ışık yanır, her gün 

görüyorum ben.” 3/90, 

bėnde birez davar var, güdüyoruyun. “Bende biraz keçi var, güdüyorum.” 

3/104, 

 
44 Türkmencede de -ýar, -ýär ile yapılan şimdiki zaman (umumy häzirki zaman), -p~-k zarf-fiilinin 

üstüne du:r, oty:r, ýaty:r, ýö:r getirilerek yapılan şimdiki zaman (anyk häzirki zaman), kişinin 

görmediği, fikir yürüttüğü şimdiki zaman olarak tanımlanabilecek ve -ýandyr, -ýändir ekleriyle yapılan 

çaklama häzirki zamanda birinci teklik kişi çekimi -In ile yapılmaktadır. Bununla birlikte 

gramerlerimizde geniş zaman olarak anlatılan ve -ar/ -er ekinin koşulmasıyla yapılan nämälim geljek 

zamanın birinci teklik kişi çekimlerinde de -In eki kullanılır (Baýjanow ve Petjikowa 2014: 156-164). 
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ġaçıyoruyun ben, ardımdan ėtişiyoruḷar. “Kaçıyorum ben, ardımdan 

yetişiyorlar.” 3/133, 

gėdiyoruyun, geliyoruyun. “Gidiyorum, geliyorum.” 8/453, 

hindi gėdiyoruyun nıŋ hızırına dėmiş. “Şimdi gidiyorum ağanın Hızır’ına 

demiş.” 17/208, 

 

İkinci Teklik Kişi: -(X̄)yorusuŋ yapısıyla gerçekleştirilir. 

antaḷyaya yoḷ yapıyorusuŋ. “Antalya’ya yol yapıyorsun.” 15/153, 

benim ġoyuP gėtdīm gibi duruyorusuŋ há. “Benim koyup gittiğim gibi 

duruyorsun ha.” 21/403, 

hėye dė̄cēm saḷun maḷun yoğ̥udu evel, biliyorusuŋ. “Evet, diyeceğim o ki, salon 

malon yoktu önceleri, biliyorsun.” 22/178, 

sȱḳḷadıŋ, dėmesi ayıP, istifrá yapıyorusuŋ. “Soğukladın, ayıptır söylemesi, 

istifra ediyorsun.” 23/390  

 

Üçüncü Teklik Kişi: Eksiz olarak çekimlenmektedir. 

benim namzeti yoḳḷāyoru ġayrı. “Benim gönüllülüğümü kontrol ediyor artık.” 

3/98, 

seniŋ piyadōḷu halil bȫle bȫle dė̄yoru. “Senin Piyadeoğlu Halil böyle böyle 

diyor.” 3/145. 

 

Birinci Çokluk Kişi: Bu çekimde de, aynı birinci teklik kişi çekiminde olduğu 

gibi, ekin sonundaki ünsüzün düşmesi sonucu, iki ünlü arasında /y/ türemesi 

yaşanmıştır. 

gėne tıḳıḷāyoruyuz ġapıyı. “Yine tıklatıyoruz kapıyı.” 1/25, 
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yaPmazdıḳ da yapandan da biliyoruyuz. “Yapmazdık da yapandan biliyoruz.” 

11/225, 

ġarnımız aç gėdiyoruyuz, oraya varıyoruyuz. “Karnımız aç gidiyoruz, oraya 

ulaşıyoruz.” 12/138, 

biz de bu ġapıdan faydaḷanaḷım dė̄yoruyuz. “Biz de bu kapıdan faydalanalım 

diyoruz.” 13/84, 

ġatran, iládin āşḷarımıŋ oḳsicenlerini arāyoruyuz. “Katran, ladin ağaçlarımın 

oksijenlerini arıyoruz.” 19/59, 

o zamanḷarda bizde para boḷ, işlēyoruyuz, aḷıyoruyuz, satıyoruyuz. “O 

zamanlarda para bol, çalışıyoruz, alıyoruz, satıyoruz.” 24/169. 

 

İkinci Çokluk Kişi: -(X̄)yorusuŋuz yapısıyla gerçekleştirilir. 

siz yörüksüŋüz, göçüyorusuŋuz dėllerdi bize. “Siz Yörüksünüz, göçüyorsunuz 

derlerdi bize.” 12/190, 

maḷḷarı nėye rá͜atsız ėdiyorusuŋuz gėceleyin nėye sarıyorusuŋuz? “Hayvanları 

niçin rahatsız ediyorsunuz, geceleyin niçin yüklüyorsunuz?” 15/46. 

 

Üçüncü Çokluk Kişi: Zaman ekinin üstüne -lAr ekinin getirilmesiyle yapılır. 

iki yaḷan ġırıp gėdiyoruḷar. “Bir iki yalan söyleyip gidiyorlar.” 13/85, 

gėce, zabā yaḳın geliyoruḷar. “Gece, sabaha yakın geliyorlar.” 15/40, 

davarı satacağ‿oḷsaŋ yėtmiş bėş ġuruş vėrmēyoruḷar mesele. “Keçiyi satacak 

olsan yetmiş beş kuruş vermiyorlar mesela.” 15/143, 

ḷaḳaş dė̄yoruḷar bi şėy var. “Lx diyorlar bir şey var.” 27/120. 

 

Zarf-fiil+yor+kişi eki Yapısıyla Çekimlenen Şimdiki Zaman 
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Bu yapı, yazı dilinin etkisiyle oluşabileceği gibi, en az çaba yasasına uygun 

olarak ekin sonundaki -ur hecesinin düşmesi sonucu da oluşabilir. 

Birinci Teklik Kişi: Bu çekimde ÖTT’nin etkisiyle kişi ekinde /-n/>/-m/ 

değişmesi yaşanabilmektedir. Ancak esas biçim, -yorun’dur. ÖTT’de olduğu gibi 

ekten önce /y/ ünsüzünün etkisiyle ünlü daralması gerçekleşebilmektedir. 

isdiFā ėdiyorum, dilekcemi yazıyorum dėmíş. “İstifa ediyorum, dilekçemi 

yazıyorum, demiş.”  9/107, 

båba bunu Ḳaḷdıraman dėyorun. “Baba bunu kaldıramam diyorum.” 10/43, 

ne zȧmanıdı bilmiyorum. “Ne zamandı bilmiyorum.” 24/68. 

hasankiyaḷı demişler emme nėyden demişler onu bilmēyorun. “Hasankiyalı 

demişler ama niçin demişler onu bilmiyorum.” 27/75.  

 

İkinci Teklik Kişi: Bir örnekte tespit edilmiştir. ÖTT ile farklı yönleri; ekin 

ortaya çıkış dönemindeki zarf-fiilli çekiminin bir izi olarak görülen ikincil ünlü 

uzunluğu ve kişi ekindeki damaksıllıktır. 

bize īParnāmayı bildirmedi dė̄yorsuŋ. “Bize ihbarnameyi bildirmedi 

diyorsun.” 9/109. 

 

Üçüncü Teklik Kişi: Ekten önce gelen ünlü uzunluğu dışında ÖTT ile 

benzerdir. 

gėdeniŋ yėrini gelen dutmāyor da ondan, ḱópek kedi tā ȫle. “Gidenin yerini 

gelen tutmuyor da ondan, köpek, kedi dahi öyle.” 1/97, 

şíndi bėş aḷtı Parça maḷ çıḳıyor, gėtmiyor millet. “Şimdi beş altı parça mal 

çıkıyor, millet gitmiyor.” 8/131, 

şíndi, bu bozāmatḷı adı, birisi dė̄yor bi çėşit, birisi dė̄yor bi çėşit. “Şimdi bu 

Bozahmetli adı, birisi bir çeşit diyor, birisi bir çeşit diyor.” 9/88, 
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ard ardına uḷāyor dabança. “Art ardına ekliyor tabanca.” 22/564. 

 

Birinci Çokluk Kişi: Tek örnekte ÖTT’de olduğu gibi tespit edilmiştir. 

aḷḷah yaratdı da ȫle oturuyoruz. “Allah yarattı da öyle oturuyoruz.” 27/38. 

 

İkinci Çokluk Kişi: Metinlerde örneği yoktur. Fakat -yorsuŋuz biçiminde 

olması beklenir. 

Üçüncü Çokluk Kişi: -yor ekinin üçüncü çokluk kişilerle kullanımında 

gerileyici ünlü benzeşmesi sonucu /-rl-/>/-ll-/ değişimi sıkça yaşanmaktadır. 

Değişmenin yaşanmadığı az sayıda örnek de bulunmaktadır. 

adam arāyoḷḷar bȫle. “Adam arıyorlar böyle.” 1/25, 

baŋa bile gösdermēyoḷḷar. “Bana bile göstermiyorlar.” 3/60, 

işde yörükden saymāyoḷḷar hanı, dāḷı dė̄yoḷḷar. “İşte Yörükten saymıyorlar 

hani, dağlı diyorlar.” 18/93; 

hindī o ġara mersini orda buḷuP gėliyorḷar asarda. “Şimdi o kara mersini orada 

bulup geliyorlar, Asar’da.” 21/266, 

para, aḷtın bi şėy var mı dėyi onuŋ uçu ġazıyorḷar. “Para, altın bir şey var mı 

diye onun için kazıyorlar.” 22/287. 

 

Zarf-fiil+yo+kişi eki Yapısıyla Çekimlenen Şimdiki Zaman 

Konuşma dilinde sıkça karşılaşılan bu biçim, -(A) yorur yapısının kısala kısala 

ulaştığı son biçimdir. Manavgat ağızlarında az kullanılmaktadır. 

Birinci Teklik Kişi: Kişi ekinde /n/ yerine /m/ kullanılır. Bunun sebebi, ikinci 

teklik kişi çekimiyle karışmayı önlemektir. 
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ben manava ġoyun aḷ, dėmiyom ki. “Ben Manav’a koyun al, demiyorum ki.” 

8/458, 

ėlli bėş oḷdūnu ben bilmė̄yom da böyüklere sordum. “Elli beş olduğunu ben 

bilmiyorum da büyüklere sordum.” 9/41, 

ekmek‿Te yėmedīme üşǖyom. “Ekmek de yemediğim için üşüyorum.” 10/10. 

 

İkinci Teklik Kişi: Bu çekimlerde zamir kökenli kişi ekleri kullanılsa da kimi 

örneklerde hece düşmesi sonucu kişi eki /ŋ/’ye kadar kısalmaktadır. 

siḷacı dóküyoŋ, samanı dóküyoŋ, yemi aḷıyoŋ, veriyoŋ. “Silajı döküyorsun, 

samanı döküyorsun, yemi alıyorsun, veriyorsun.” 8/364, 

sen bene dė̄yosuŋ‿ḳu adamḷar seniŋ haḳġında dāvā açacaḳ. “Sen bana 

diyorsun ki adamlar senin hakkında dava açacak.” 9/109, 

burdan azīŋı ġuşanıyosuŋ, meselá günnerce çaḷışmaya gėdiyosuŋ. “Buradan 

azığını yanına alıyorsun, mesela günlerce çalışmaya gidiyorsun.” 15/153, 

şíndi ǥótürüyoŋ de͜irmende ġırdırıyoŋ ȫle şėyi. “Şimdi götürüyorsun, 

değirmende kırdırıyorsun öyle şeyi.” 18/68, 

o nėy biliyoŋ mu? “O ne, biliyor musun?” 22/553.  

 

Üçüncü Teklik Kişi: Kişi eki almadan -yo biçimindedir. 

bura adamı bitiriyo yā. “Burası insanı bitiriyor ya.” 1/85 

o ḳadar su aḳıyo bizim burdan. “O kadar su akıyor bizim buradan.” 13/82 

her daşdan oḷmāyo o. “Her taştan olmuyor o.” 18/99. 

 

Birinci Çokluk Kişi: -yoz biçiminde kullanılır. Az sayıda örnekte kişi ekinin 

yarı ötümsüzleşerek -S olduğu görülür. 
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züleyle züleyle oturuyoz amcam. “Sülale sülale oturuyoruz amcam.” 8/130, 

biz de ǥúlük oynāyoz. “Biz de gülüp oynuyoruz.” 8/310, 

biz de gėdiyoz oraya doŋru. “Biz de gidiyoruz oraya doğru.” 9/199, 

biz bi āş dibine varıP da oturamıyoz, eli bāḷı bekliyoz. “Biz bir ağaç dibine 

gidip de oturamıyoruz, elimiz kolumuz bağlı bir şekilde bekliyoruz.” 13/83; 

bi de ayıpsınıyoS. “Bir de ayıp sayıyoruz.” 8/218, 

biz bunu bilemēyoS. “Biz bunu bilemiyoruz.” 8/234, 

tabi senede gediP geliyoS, orda anayḷa bȯbayı ziyāret ediyoS. “Tabiî ki her 

sene gidip geliyoruz, orada anneyle babayı ziyaret ediyoruz.” 19/38. 

 

İkinci Çokluk Kişi: Metinde örneğine rastlanılmasa da -yosuŋuz biçiminde 

olması beklenmektedir. 

 

Üçüncü Çokluk Kişi: -yoḷar biçimindedir. /y/ sesinin daraltıcı etkisi sonucu 

ünlü daralması yaşanabilmektedir. Eskicil biçimin izi olan ünlü uzunluğu çoğunlukla 

korunmaktadır. 

şindi başġa bi motel dė̄yoḷar. “Şimdi başka bir motel diyorlar.” 10/89, 

mersinde bi dā yapıyoḷar bi hatā. “Mersin’de bir daha hata yapıyorlar.” 13/38, 

ne dė̄yoḷar? “Ne diyorlar?” 23/26. 

 

Zarf-fiil+yi+kişi eki Yapısıyla Çekimlenen Şimdiki Zaman 

-yo ekinin düz ünlülülü şekli, sadece Taşağıl bölgesinden derlenen 18. metinde 

geçmektedir. Üçüncü teklik ve birinci çokluk kişide örneği bulunmaktadır. Yöre için 

karakteristik değildir. 
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babă‿ocāmıŋ şėyi naŕḷı dėyi gėçiyi. “Baba ocağımın adı Narlı diye geçiyor.” 

18/21, 

biz böyük tārana, ġoca tārana yapmasını biliyiz. “Biz büyük tarhana, koca 

tarhana yapmasını biliyoruz.” 18/80. 

 

2.2.2.2.1.3.2. II. Tip Şimdiki Zaman Çekimleri 

 

Bu tipteki şimdiki zaman çekimlerinin içine zarf-fiil eklerinin üstüne gelen 

diğer yardımcı fiillerle kurulan yapılar girmektedir. I. tipteki çekimlere nazaran daha 

az kullanılmaktadır. 

-A zarf-fiil eki ve ġo- yardımcı fiili ile Çekimlenen Şimdiki Zaman 

Bu yapı, ana fiile eklenen -A zarf-fiil ekine ġo- “koymak” yardımcı fiilinin 

eklenmesiyle oluşmuştur. Metinlerden tespit edilen tek örnekte, şimdiki zamanın 

rivayeti biçiminde birleşik çekim elde edilmiştir. 

yā dėmiş ġotanǡ, halil götürmüş gėtmiş, tomruḳ furōmuş, onu saḷdırıvėr dėmiş. 

(furōmuş<Fura͜omuş<vurağomuş<vura ġomuş) “Ya demiş Kotanak’ı, Halil götürmüş 

gitmiş, tomruk vuruyormuş, onu bıraktırıver demiş.” 3/47. 

 

-i zarf-fiil eki+ vėr+ i(r) geniş zaman ekiyle Çekimlenen Şimdiki Zaman 

MYA’da gėl- fiilinin üstüne gelen -i zarf-fiil ekine vėr- ~ vir- yardımcı fiilinin 

geniş zaman biçiminin ulanmasıyla da şimdiki zaman kipi elde edilebilir. Ancak -r 

ünsüzünün yapısı gereği kolayca düşmesi sonucu, geniş zaman ekinin görevinin 

yardımcı ünlü tarafından üstlenilebildiği görülür. 

ben topḷadım da gėlivėridim ebeŋ de óğümden gėldi. “Ben topladım da 

geliyordum, büyükannen de önümden geldi.” 21/75, 

şindi ōḷan gėlivėri bōğ̥azını ört, dėdi. “Şimdi oğlan geliyor, boğazını ört, dedi.” 

1/469, 
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ona ġoyuvėri, tek hayvanıḷa gėlivėri bubam yayḷaya. “Babam onu bırakıyor, 

tek atla yaylaya geliyor.” 21/520, 

 

-(X)p zarf-fiil eki+ bat+ ı(r) geniş zaman ekiyle Çekimlenen Şimdiki Zaman 

yat- yardımcı fiilinin asıl fiilden sonra gelen -(X)p zarf-fiil ekine eklenmesiyle 

şimdiki zaman oluşturulabilmektedir. Kurallı ve işlek olarak sadece Muğla ağzında 

kullanılan bu yapı, Çağdaş Türk yazı dillerinden  Oğuz grubundan Türkmence; Kıpçak 

grubundan Kırgızca, Kazakça, Nogayca; Karluk grubundan ise Özbekçe ve Yeni 

Uygurca’da kullanılmaktadır. Bu yapıdaki “yat- tasviri fiili, -Ip zarf-fiil ekinin 

ünsüzüne benzeşme yoluyla bat- şeklini almıştır.” (Akar, 2001: 4). Derlenen 

metinlerde örneğine rastlanılmasa da metin dışı derlemelerde iki örnek tespit 

edilmiştir. 

hālın bilibatır. “Hâlini biliyor.” (Yavrudoğan), 

görüḇatırın.45 “Görüyorum.” (Karaöz). 

Yöreyle ilgili hazırlanan sözlük çalışmalarında da bu eke rastlamak 

mümkündür: 

bi bakdım bizimki gelik batır. “Bir baktım bizimki geliyor.” (Boztepe, 2012: 

93), 

gezip batır: Gezmekte, gezmeye devam etmekte. (Boztepe, 2012: 96), 

gelipbatır: Geliyor. (İnci, 2008: 48), 

görüpbatır: Bizi görüp duruyor. (İnci, 2008: 49). 

Manavgatlı Sözlüğü ve Türkçe-Manavgatca adlı eserlerde bu yapının 

örneklenmesi, ağız araştırmalarında zamanın ne kadar önemli olduğunu 

göstermektedir. Yazarların çocukluklarından beri derlediği sözcüklerden oluşan bu 

eserlerde, ekin tanıklanması ve tarafımızdan ancak metin dışı olarak derlenebilmesi 

 
45 Bu biçimdeki bir ünsüz düşmesi ve /b/>/ḇ/ değişmesi en az çaba yasasıyla ilgilidir. Kazakçada da 

örneğin жазып жатыр (jazıp jatır) “yazıyor” fiili söylenişte жазыватыр (jazıvatır) biçimine 

dönüşebilmektedir. 
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aslında bu ekin yok olup gitmenin eşiğine geldiğini gösterir. Araştırma sahasında 

derleme yapılan kişiler de dâhil olmak üzere neredeyse bu ekin unutulduğu 

gözlemlenmiştir. 

-(X)p zarf-fiil eki+ dur+ u(r) geniş zaman ekiyle Çekimlenen Şimdiki 

Zaman 

Ana fiile eklenen -(X)p zarf-fiil ekine dur- yardımcı fiilinin geniş zaman 

biçiminin ulanmasıyla da şimdiki zaman yapısı elde edilebilmektedir. Geniş zaman 

ekinin sonundaki /r/ sesi, niteliğinden ötürü kolayca düşebilmektedir. dur- fiili 

Karahanlı, Harezm ve Çağatay gibi tarihî Türk yazı dillerinde; günümüzdeyse 

Türkmen, Kırgız ve Kazak Türkçelerinde şimdiki zaman oluştururken 

kullanılmaktadır (Akar, 2011: 5). MYA’da da oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. 

o da murayḷanıP duru. “O da şımarıyor.” 5/45, 

gendi yǡmızḷa ġavrı̊ḷı̊P‿duruyuz. “Kendi yağımızla kavruluyoruz.” 13/86, 

ne şá͜adet getiriP‿durusuŋ? “Ne şehadet getiyorsun?” 15/77. 

 

-(X)p~-(X)K zarf-fiil eki ve gėl- yardımcı fiili ile Çekimlenen Şimdiki Zaman 

Aşağıdaki örneklerde ise -p gėl- ve -(X)K gėl- yapıları da bir bütün hâlinde 

sürekli şimdiki zaman ifadesinde kullanılmıştır. 

şaḷdırıḳ şaḷdırıḳ şaḷdırıḳ yüz çaŋḷarı, ġarın çaŋḷarı ötüp gėlivėri. “Şaldır şaldır 

yüz çanları, karın çanları ötüyor.” 11/14. 

bi tā baḳdıḳ, eşşek ġaçıḳ gėli, gėne dērmenden. “Bir daha baktık ki eşek 

kaçıyor, yine değirmenden.” 21/259 

 

-(X)P zarf-fiil eki+ gėt+ er geniş zaman ekiyle Çekimlenen Şimdiki Zaman 

MYA’da ana fiilin üstüne -(X)p zarf-fiil ekine gėt- fiilinin geniş zaman 

biçiminin ulanmasıyla da henüz gerçekleşmemiş bir şimdiki zaman yapısı elde 

edilebilmektedir. Şimdiki zaman içinde kimi zaman fiilin hemen bitip 



205 

 

tamamlanmadığını belli bir süre devam ettiğini, kimi zaman da fiilin gerçekleşmeye 

yaklaştığını gösterir.  

nėre ǥóçecek onḷar dėmiş, arḳa yüzündė̄ çayı bi ataş dutmuş, yanıP dutuşuP 

gėder dėmiş. “Nereye göçecek onlar demiş, arka taraftaki çay ateş almış, yanıp 

tutuşuyor demiş.” 15/73, 

ben ġartaḷı ēşşá̄‿aḷıP gėderke görmedim. “Ben kartalı eşeği alırken 

görmedim.” 15/107, 

ġoyun heP yėlinnemiş, ġuzḷayıP gėderimiş. “Koyunların hepsi memelerini 

salmış, yavrulamak üzereymiş.” 17/139, 

çocā daḳ dėllerdi, ȫle geçiP gėderdi. “Çocuğa tak derlerdi, öyle geçiyordu.” 

23/412. 

yıḳılıḳ geder. “yıkılmak üzere” (Boztepe, 2012: 223). 

 

-(X)p zarf-fiil eki+ otur+ u(r) geniş zaman ekiyle Çekimlenen Şimdiki 

Zaman 

MYA’da ana fiile eklenen -(X)p zarf-fiil ekine otur- yardımcı fiilinin geniş 

zaman biçiminin ulanmasıyla da şimdiki zaman yapısı elde edilebilmektedir. otur- fiili 

çağdaş Türk yazı dillerinden Türkmence, Kazakça, Kırgızca ve Nogaycada şimdiki 

zaman oluşturmada kullanılan yardımcı fiillerden birisidir (Akar, 2001: 7). 

işde şurda ġatda yāyıḷıP‿oturu. “İşte şurada sekide yayılıyor.” 9/249 

 

-(X)p zarf-fiil eki+ yoru yardımcı fiiliyle Çekimlenen Şimdiki Zaman 

Metinlerde tek örnekte tespit edilen bu şimdiki zaman yapısı, Kazakçada ses 

dönüşümleriyle -Ip jür46 olarak şimdiki zaman ifade eder. 

 
46 Bilindiği gibi yörü-~ yürü- fiili Kazakçada jür- biçimindedir. 
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bi de dorum var būğ būğ būğ ėdiP‿yoru, bozḷāyoru, ȯ yoḳardǡ ġırḷãŋġıcıŋ 

dibinde. “Bir de deve yavrusu var, buğ buğ ediyor, acı acı bağırıyor, o yukarıda 

Kırlangıç’ın dibinde.” 9/195 

 

2.2.2.2.1.4. Geniş Zaman Kipi 

MYA’da geniş zaman, ÖTT’de olduğu gibi -(X)r ekleriyle ve zamir kökenli 

kişi ekleriyle çekimlenir. Ancak bu eklerle kurulan zaman çekiminde sık sık geniş 

zaman fonksiyonunun yanı sıra şimdiki zaman da ifade edilebilmektedir. Ekin 

bünyesindeki /-r/, yapısı gereği kolayca düşebilmekte, bu durumda fonksiyonunu 

yardımcı ses üstlenmektedir. Benzer şekilde, Konya Bozkır ağzında da /-r/ ünsüzüyle 

biten fiillerde geniş zaman ekindeki /-r/ sesi düşer yardımcı ses ekin fonksiyonunu 

üstüne alır. Bu durumun oluşmasındaki temel sebep, /r/ sesinin benzer iki hecenin 

ardından gelmesi sonucu meydana gelen hece düşmesi olayıdır (Aşcı, 2016: 185-186). 

Aslında bu ses olayı, en az çaba yasasının bir sonucu olarak Oğuzlarda yazı diline 

geçmeden önce de yaşanmaktaydı. Daha XI. yüzyılda Kâşgarlı Mahmud, bu konuda 

“Oğuzlar geniş zaman fiilinde rı’nın birini düşürürler; asli rı’yı bırakarak geniş 

zaman rı’sını atarlar... Oğuzların yolu kural değildir; fakat hafifliktir.” demektedir 

(Ercilasun ve Akkoyunlu 2015: 250). 

 

 Teklik Çokluk 

1. Kişi -(X)rXn -(X)rXz 

2. Kişi -(X)rsXŋ -(X)rsXŋXz 

3. Kişi -(X)r -(X)rlAr 

Tablo 11: Geniş Zaman Ekleri 

 

Birinci Teklik Kişi: -arın, -erin, -urun, -ürün, -rın, -rin, -run, -rün, -ıyın, -

iyin, -uyun, -üyün 
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Kişi ekinde /m/ yerine /n/ kullanılmaktadır. Ekin bünyesindeki /r/ ünsüzünün 

düşmesi sonucu bazı örneklerde iki ünlü arasında /y/ türemesi yaşanmaktadır. 

üç hafdasındır burda diş yapdırıyın. “Üç haftadır burada diş yaptırıyorum.” 

4/99, 

gäbecede oturuyun. “Gebece’de oturuyorum.” 5/6, 

işde ġorḳarın da, orda duruyun. “İşte korkarım da, orada dururum.” 6/21, 

bu ġonuşmamda bi şėy yoḳ da unudurun sāniyede. “Bu konuşmamda bir şey 

yok da unuturum saniyede.” 6/112, 

sen endē ġalemile yaparĭḳa ben ġafamda bitiriyin. “Sen şu kalemle yaparken 

ben zihnimde bitiririm.” 8/5, 

aşşǡ tarafına atarsaŋ toḳadıḷa óldürüyün seni dėmiş. “Aşağı tarafına atarsan 

tokatla öldürürüm seni, demiş.” 8/496, 

ȫle dėdimise üzür dilerin yāní. “Öyle dediysem özür dilerim yani.” 9/278, 

ac‿ölürün dėdi, selbes dāda gezmessem ölürün ben dėdi. “Aç ölürüm, 

serbestçe dağda gezmezsem ölürüm ben, dedi.” 26/21. 

 

Tek örnekte ekin uzun ünlülü hâli tespit edilmiştir. MYA için karakteristik 

değildir. 

gėdė̄rin, gėlė̄rin. “Giderim, gelirim.” 23/445. 

 

Geniş zamanın birinci teklik kişi çekiminin olumsuzunda -mAn kullanılır. 

Teke, Sarık, Gökleŋ gibi kimi önemli Türkmen ağızlarında da bu çekim, -mAn ile 

kurulur (Hanser, 2003: 112). İlerleyici ünsüz benzeşmesi ya da ÖTT etkisiyle -mAm 

kullanımı az sayıdaki örnekte tespit edilmiştir. Bir örnekte ise diş n’sinin damak n’sine 

döndüğü görülmüştür. 



208 

 

adınıŋ nėrden geldīni, temelini bilmen. “Adının nereden geldiğini, temelini 

bilmem.” 1/1, 

saḷmassaŋ haḳġımı haḷál‿ėtmen dėmiş. “Bırakmazsan hakkımı helal etmem, 

demiş.” 3/39, 

aḷman da yėmen de dė̄yórú. “Almam da yemem de, diyor.” 26/65; 

biz ȫle cavır yėmēni yėmem şansıma ayit. “Ben öyle gâvur yemeğini yemem 

şahsen.” 8/42, 

seniŋ bȱlezikleri çıḳarmadan bunḷarı bozdurmam dėdi. “Senin bilezikleri 

çıkarmadan bunları bozdurmam, dedi.10/270; 

yaḷıŋız buraya doḳadırsaŋ bi şėy ėtmeŋ dėmiş. “Sadece buraya dokundurursan 

bir şey yapmam, demiş.” 8/496. 

 

İkinci Teklik Kişi: -arsıŋ, -ersiŋ, -rsıŋ, -rsiŋ, -rsuŋ, -rsüŋ 

MYA’da geniş zamanın ikinci teklik kişi çekimi, geniş zaman ekinin üstüne 

getirilen -sXŋ kişi ekiyle gerçekleştirilir. Geniş zaman ekindeki -r ünsüzü düştüğü 

zaman, fonksiyonu yardımcı sese kaymaktadır. Bu çekim, -dIr kuvvetlendirme ekiyle 

genişletilebilmektedir. 

uŋ buḷarsıŋ. “Un bularsın.” 11/76, 

köçek súlēmeni tanırsıŋdır sen amĭcam. “Köçek Süleyman’ı tanıyorsundur sen 

amcam.” 17/38, 

bobaŋ duyardır da sen bilmessiŋdir. “Baban duyardır da sen bilmezsindir.” 

17/79, 

onu şȫle vurdı̊ḳ sıra yǡ yüzüne çıḳar, bi su çilersiŋ. “Onu şöyle vurdukça yağ 

üstüne çıkar, bir su serpersin.” 18/49. 
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Kimi örneklerde ÖTT’de olduğu gibi kişi ekindeki damak n’si diş n’sine 

dönebilmektedir. 

amma yayḷaḷar serin oḷur, üşürsün, ḳar yėrsin orda, ḳar boḷ oḷur. “Ama 

yaylalar serin olur, üşürsün, kar yersin orada, kar bol olur.” 12/196. 

 

Zamir kökenli kişi ekinin de kısaldığı örneklerde kişi eki, iyelik kökenliymiş 

izlenimi vermektedir.  

çataḷa bāḷaŋ ḷasdīŋ bi taraFını āca, bi taraFını da ġayışa bāḷaŋ. “Çatala 

bağlarsın lastiğin bir tarafını ağaca, bir tarafını da deriye bağlarsın.” 8/488, 

ben yörük dǖnü görmedim ámma buḷḷardānı sen de biliŋ. “Ben Yörük düğünü 

görmedi ama buradakileri sen de bilirsin.” 10/157, 

ná̄raŋ orda? “Ne arıyorsun orada?” 21/210, 

bunu yazaŋ mı? “Bunu yazıyor musun?” 22/513, 

ne deŋ arḳadaş sen dėdi. “Ne diyorsun arkadaş sen, dedi.” 24/154, 

ne ġarḇız isdeŋ sen dėdi. “Ne karpuz istiyorsun sen, dedi.” 24/157. 

Olumsuz çekimi -mAz ile yapılır. Ancak, belki de bu yapıdan kısaltma yoluyla, 

-mA ile de gerçekleştirilir. -mAz ile yapılan çekimlerde kişi ekindeki /s-/ ünsüzü 

gerileyici, yakın benzeşmeye neden olur. -mA ile gerçekleştirilen çekimlerde ise kişi 

eki kısalarak -ŋ biçiminde kullanılır. 

sen gėdemessiŋ dėdiler bene. “Sen gidemezsin dediler bana.” 1/28, 

onu görmediŋ, bilmessiŋ dė̄l mi? “Onu görmedin, bilmezsin değil mi?” 23/197; 

aḷamassıŋ ȫle bi şėy yoḳ dėdi. “Alamazsın öyle bir şey yok, dedi.” 24/157, 

bensiz de bu maḷı baḳamassıŋ dėdim. “Bensiz bu malı da bakamazsın, dedim.” 

26/67; 

sen bilmeŋ ya bobaŋ bilir. “Sen bilmezsin ya baban bilir.” 3/91. 
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Metinlerdeki bazı örneklerde -mAz ekindeki /-z/ ünsüzünün düştüğü 

görülmektedir. 

uḷan arḳadaş sapanḷa ġuş avḷanma mı? “Ulan arkadaş, sapanla kuş avlanmaz 

mı?” 8/484, 

herkez maḷını bilme mi? “Herkes malını bilmez mi?” 25/213, 

ōḷaḳḷarıŋ işemī oḷma mı? “Oğlakların sidiği olmaz mı?” 27/124. 

 

Üçüncü Teklik Kişi: -ar, -er, -ır, -ir, -ur, -ür, -r 

haḷbǖse gendi bilir topuŋ yėrleşdīni. “Halbuki kendi bilir topun yerleştiğini.” 

2/56, 

ben şíndi otursam bi buçuḳ iki kiḷō ġuzu ėtini yėr, ġaḳar gėderin. “Ben şimdi 

otursama bir buçuk kilo kuzu etini yer, kalkar giderim.” 4/59, 

hı, ocaḳ dėllerdi, fiḷan ġarı şizer, ocā gėdiŋ dėllerdi. “Evet, ocak derlerdi, filan 

kadın çizer, ocağa gidin, derlerdi.” 11/108, 

ben yórǖn‿á, benim ġuḷaḳḷar az duyur. “Ben Yörüğüm ya, benim kulaklar az 

duyar.” 13/11, 

arabası oḷan arabasına yúḱledir, ǥótürü bazarda satar gelir. “Arabası olan 

arabasına yükletir, götürür pazarda satar gelir.” 16/161, 

isderse kökeni de yoḷar gėder bu adam dėdi. “İsterse kökünü de yolar gider bu 

adam, dedi.” 24/154. 

 

Bazı örneklerde geniş zaman eki tamamen erimekte, böylelikle fonksiyon 

yardımcı sese geçmektedir. 

tabi ġoyun yo͜urdu nahıḷ oḷu biliŋ mi? “Elbette, koyun yoğurdu nasıl olur bilir 

misin?” 4/66, 
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hȫle zerteri buḷamaÇ oḷu o. “Şöyle sertleşir, bulamaç olur o.” 11/76, 

sıḳarḳa barabar birini díşarı atar, birini ḳaḳdırı, āzına vėri birini. “Sıkar 

sıkmaz birini dışarı atar, birini ittirir, birini ağzına verir.” 22/562. 

 

Üçüncü teklik kişinin olumsuz çekiminde temel olarak -mAz kullanılsa da, ekin 

son sesininin yarı veya tam ötümsüzleşerek -mAs ~ -mAS olabildiği görülmektedir. 

Bilindiği gibi böylesi bir eğilim, Karluk ve Kıpçak grubu Türk yazı dillerinde görülür. 

Bu gruplarda geniş zamanın olumsuzu -mAs ile yapılır (Karaağaç, 2012: 361). 

hėç ǥúneş doḳanmaz yayḷada. “Hiç güneş çarpmaz yaylada.” 1/82, 

yā çarşaFıḷa, çarşaf örtünmeyle harb‿ėdilmez arḳadaş. “Yahu çarşafla, 

çarşaf örtünmeyle savaş yapılmaz arkadaş.” 2/37; 

onuŋ daḷı budǡ oḷmaS süzgeç gibi hȫle hundan yoḳarı yǖselmeS o. “Onun dalı 

budağı olmaz, süzgeç gibi şöyle şundan  yukarı yükselmez o.” 22/311; 

saŋketmen beni bıraḳmas dėdi. “Zannetmem beni bırakmaz, dedi.” 9/280, 

hėye, anası Satan kediyi hėle getitmes ezrá̄l gibi bildīŋ. “Evet, annesi zaten 

kediyi hele getirmez, azrail gibi bildiğin.” 22/348. 

 

Geniş zaman ekinin şimdiki zaman fonksiyonunda kullanıldığı örnekler de 

bulunmaktadır. 

aradan, ışıḳ yāni hazineniŋ oḷd  yėrde yanır dėdiklerinden, üḉ gün geçmeden 

ġabrin deşdiler. “Aradan, ışık yani hazinenin olduğu yerde yanıyor dedikleri için, üç 

gün geçmeden kabrini kazdılar.” 3/103. 

 

Birinci Çokluk Kişi: -arız, -eriz, -(ı)rız ,-(i)riz, -(u)ruz, -(ü)rüz, -iyiz 



212 

 

Geniş zaman ekinin üstüne -Xz kişi eki getirilerek yapılır. Ancak bu çekimde 

de /-z/>/-S/>/-s/ değişimi yaygındır. Ekin bünyesindeki /r/ ünsüzünün düştüğü kimi 

örneklerde iki ünlü arasında /y/ türemesi yaşanır. 

yo͜urdu üyüdürüz, ġapḷara biriKdiriyiz. “Yoğurdu mayalarız, kaplara 

biriktiririz.” 16/128, 

sabāleyin temiS suyuŋ içinde ġoruz ateşe. “Sabahleyin temiz suyun içinde ateşe 

koyarız.” 19/78; 

yirmi ġārġıya sararız, yirmi ġarġıyı hindi bȫle yirmi çöpü yėre şaḳarıS, onuŋ 

üsdüne de ġabǡ deleriz ġoruS, ġarġıḷarı üsdüne ġoruS, hora da ġazī çaḳarıS. “Yirmi 

kargıya sararız, yirmi kargıyı şimdi böyle yirmi çubuğu yere çakarız, onun üstüne de 

balkabağını delip koyarız, kargıları üstüne koyarız, şuraya kazığı çakarız.” 11/143; 

Sėytini kerteris, bi dibona dökeris, duzu atarıs. “Zeytini çizeriz, bir bidona 

dökeriz, tuzu atarız.” 5/20, 

onu biriKdiri kėseleri hė̄belere ġatarıs, eşşǟ yúḱlediris. “Onu biriktirir, keseleri 

heybelere katarız, eşeğe yükletiriz.” 16/161. 

 

Kimi örneklerde geniş zaman ekinin bünyesindeki /r/ ünsüzünün düşmesi 

sonucu iki ünlü arasında /y/ türemesi yaşanmıştır. Aslında bu duruma Antalya yöresi 

ağızlarının genelinde de rastlamak mümkündür (Erdem ve Bölük, 2012: 167). 

orda ġoyŭvėriyiz canım. “Orada koyuveririz canım.” 11/174, 

biz böyük tārana, ġoca tārana yapmasını biliyiz. “Biz büyük tarhana, koca 

tarhana yapmasını biliriz.” 18/80, 

ġar basarsa biz burda ġaḷıyız dėdiler. “Kar basarsa biz burada kalırız dediler. 

21/198. 
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Az sayıda örnekte -rIK yapısıyla da birinci çokluk kişi çekimi 

gerçekleştirilmiştir. Azerbaycan Türkçesinde de geniş zamanın birinci çokluk kişi 

çekiminde kişi eki -k/-q biçimindedir (Fәxrәddinqızı, 2010: 53). 

dėdīm ki bizi bekleŋ, beklerik, yükletdik. “Dedim ki bizi bekleyin, bekleriz, 

yüklettik.” 21/106. 

 

Olumsuz çekimi, ÖTT’de olduğu gibi, -mA ile yapılır. Olumsuz çekim yapısı, 

-mAyIz biçimindedir. /-z/>/-S/>/-s/ değişimine burada da rastlanılır. 

ámma esgi adamḷarıŋ dırnǡ oḷmayız, boş vėrseŋe. “Ama eski insanların tırnağı 

olamayız, boş versene.” 1/96, 

ėyi oḷur amma biz ȫrenemeyiz onuŋ dilini, dėdīnden hėḉ aŋḷamayıs biz. “İyi 

olur ama biz öğrenemeyiz onun dilini, dediğinden hiç anlamayız biz.” 6/106; 

biz baḷī tavaḷarda yapmayıS. “Biz balığı tavalarda yapmayız.” 19/74; 

bóyle yāmırḷıḳ havaḷarda göşmeyis sayten. “Böyle yağmurlu havalarda 

göçmeyiz zaten.” 23/221. 

 

İkinci Çokluk Kişi: -ersiŋiz, -ırsıŋız 

Metinlerde çok fazla örneğine rastlanılmamıştır. Ancak, kişi ekindeki 

damaksıllık haricinde, ÖTT ile benzerdir. 

nire gėdersiŋiz buraya dėmiş. “Nereye gidersiniz buraya, demiş.” 15/69, 

siz tanırsıŋız o şėyleri, ġanelleri. “Siz bakarsınız o şeylere, kanallara.” 21/539. 

 

Üçüncü Çokluk Kişi: -erler, -(ı)rḷar, -(i)rler, -(ı)rḷar 

ondan sōra onu yúrler, yıḳaḷḷar, boḷca duzḷaḷḷar. “Ondan sonra onu yıkarlar, 

bolca tuzlarlar.” 12/257, 
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bȫle bindaḷḷı kėyerler. “Böyle bindallı giyerler.” 19/96, 

hindi, yaparız dėrler. “Şimdi yaparız derler.” 21/14, 

çıḳardırḷar zāten zarfıŋ içinde para hazırdır. “Çıkartırlar, zaten zarfın içinde 

para hazırdır.” 24/67. 

 

Üçüncü çokluk kişi çekiminde bazı örneklerde gerileyici ünsüz benzeşmesi 

sonucu /-rl-/>/-ll-/ değişmesi yaşanır. Bu durum, çekimin birçok değişkesinin olmasını 

sağlamıştır. 

evele ḳıḷını daraḷḷar, hē geçi ḳıḷından, onu yayḷa ataḷḷar, ataḷḷar burma ėdeller, 

eğiriller, bükeller, ısdarda doḳuḷḷar. “Önce kılını tararlar, evet keçi kılından, onu yayla 

atarlar, atarlar burma ederler, eğirirler, bükerler, ıstarda dokurlar.” 11/167, 

[kepenek] yapaḷḷardın, aynı bu ġuzu yuŋundan bişiriller kepenė̄. “Kepenek 

yaparlardı, aynı bu kuzu yününden hazırlarlardı kepeneği.” 12/245, 

yaşını geçdi midi daşşǡnı çekeller veç dėller. “Yaşını geçtiği zaman iğdiş 

ederler, öveç derler.” 22/373, 

ġırḳ̬ḷaḷḷar ġuzum onu. “Kırklarlar kuzum onu.” 25/168. 

 

Geniş zaman ekindeki -r ünsüzünün sıkça düştüğü görülür. Böylelikle, asıl ek 

düşmesine karşın, yardımcı sese fonksiyon yüklendiği için çekim gerçekleşirken 

herhangi bir eksiklik hissedilmez. 

onu ó̄ğ̥celeller ó̄ğ̥celeller de ėşşäk boḳuyḷa at boḳuyḷa ġarışdırıḷar da içellerdi, 

yoḳḷuḳdan. “Onu ufalarlar ufalarla da eşek tersiyle at tersiyle karıştırırlar da içerlerdi 

yokluktan.” 8/169, 

oŋa batırıḷar batırıḷar yėllerdi. “Onu bandırır bandırır yerlerdi.”11/75, 

ōḷum, eveli çobana ġızı az vėriler şindi. “Oğlum, öncelleri çobana kızı av 

verirlerdi doğrusu.” 21/395, 
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getiriler ġarıyı, seni vėrecēn dėyi hu yaḳa ġoḷḷar. “Getirirler kadını, seni 

vereceğim diye şu tarafa koyarlar.” 21/548, 

hȫle getiriler işTe doḷandırıḷar, arıḷıḳ ġorḷar. “Şöyler getirirler işte, 

dolandırırlar, arılık koyarlar.” 22/276, 

çimdiriler dam üsdünde. “Dam üstünde yıkarlar.” 25/176. 

 

Geniş zaman üçüncü çokluk kişinin olumsuz çekimi -mAzlAr ekiyle 

gerçekleştirilir. 

yėdirmeyi ḳısmazḷar o‿waḳıt. “Yedirmeyi azaltmazlar o zaman.” 6/68, 

bi şėy ėdemezler, çaḷamazḷar, bi şėy de dėyemezler dėrin. “Bir şey yapamazlar, 

çalamazlar, bir şey de diyemezler, derim.”16/231. 

 

2.2.2.2.1.5. Gelecek Zaman Kipi 

Manavgat ağızlarında gelecek zaman için kullanılan -AcAK ekinin yapısı, çoğu 

zaman korunurken, kimi örneklerde hece kaynaşması yoluyla ikincil ünlü uzunluğu 

ortaya çıkar. -AcAK eki, yapısı bakımından sıfat-fiil kökenlidir. EOT’nin son 

dönemlerine doğru ortaya çıkan bu ek, önce sıfat-fiil olarak kullanılmış, daha sonraki 

dönemlerde kişi ekleriyle genişletilerek gelecek zaman kipini meydana getirmiştir 

(Korkmaz, 2014: 559).  ÖTT’de olduğu gibi, MYA’da da zamir kökenli kişi ekleriyle 

çekimlenen gelecek zaman kipinin olumsuz çekimi -AcAK ekinden önce -mA ekinin 

getirilmesiyle gerçekleştirilir. 

 Teklik Çokluk 

1. Kişi -AcĀn, -AcAn, -AcĀm -AcĀz, -AcĀs 

2. Kişi -AcAKsIŋ, -cĀsIŋ, -AcAŋ -acaḳsıŋız, -ıcaḳsıŋız 

3. Kişi -AcAK -AcAKlAr 

Tablo 12: Gelecek Zaman Ekleri 
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Birinci Teklik Kişi: -acām, -acan, -acān, -ecēm, -ecēn, -(y)ecė̄n 

MYA’da esas olarak hece kaynaşması sonucu uzun ünlülü olarak -AcĀn 

biçimindedir. Ancak az sayıda örnekte bu ünlü uzunluğunun normal süreye döndüğü 

görülür. Yöre açısından ÖTT’nin etkisi olarak kabul edilebilecek -AcĀm biçimi de 

sınırlı sayıda örnekte tespit edilir. 

lirayḷa ōraşmayacān ben dėdim. “Lirayla uğraşmayacağım ben, dedim.” 3/136, 

dursaŋa onu da aŋḷadacām, durō. “Dursana onu da anlatacağım, bekle.” 10/77, 

bunu aŋḷadacān çocuḳ sene, aḳḷıma gėlen ġadarıyḷa. “Bunu anlatacağım çocuk 

sana, aklıma gelen kadarıyla.” 10/168, 

deŋize ġadaḳ gėdecēn dėmiş. “Denize kadar gideceğim, demiş.”13/54, 

pambıḳ eken pambıḳ ġaḷdıracan dėye, fısdıḳ eken fısdıḳ, bir de buyday eken 

buyday. “Pamuk eken, pamuk hasat edeceğim diye, fıstık eken fıstık, bir de buğday 

eken buğday.” 13/91 

iki buçuḳ liraḷıḳ biz aḷacān dėdi, seni kürüdecēn dėdi, bu kópek aḷtın dişiŋ 

dė̄cēm dėdi. “İki buçuk liralık biz alacağım dedi, seni süründüreceğim dedi, bu köpek 

altın dişin diyeceğim dedi.” 21/245, 

arḳasından bi adam sene bi şėy sȫleyecė̄n dėdi. “Arkasından bir adama sana 

bir şey söyleyeceğim dedi.” 24/204,  

 

İkinci Teklik Kişi: -acaḳsıŋ, -eceksiŋ, -acaŋ, -eceŋ, -ēcēŋ, -(y)ecēsiŋ 

MYA’da gelecek zaman ikinci teklik kişi için yaygın olarak -AcAŋ kullanılır. 

Ancak az sayıda örnekte ÖTT’ye benzer biçimde -AcAKsIŋ biçiminin de kullanıldığı 

görülmüştür. 

ya a͜aḷī sen taġdir‿ėdeceŋ ya ben ėdecēn, dėmiş. “Ya ağalığı sen seçeceksin 

ya ben edeceğim, demiş.” 3/23, 
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asḷıŋı hiḉbir zaman inḳār‿ėTmeyecēsiŋ, gelenēŋi bitirmēcēsiŋ, çora çocu͜a 

ders vėrecēsiŋ. “Aslını hiçbir zaman inkar etmeyeceksin, geleneğini bitirmeyeceksin, 

gençlere ders vereceksin.” 8/9, 

āzına bi Furacaŋ, dişini āzınıŋ içine göçüreceŋ. “Ağzına bir vuracaksın, dişini 

ağzının içine göçüreceksin.” 9/117, 

dayı gėdeceksiŋ dėmiş. “Dayı gideceksin, demiş.”10/180. 

 

Ekin ulandığı fiil kök veya gövdesi ünlüyle bitiyorsa ekin ünlüsüyle birleşerek 

bir uzun ünlü hâline gelebilmektedir. 

antelle aşḷıḳdan ölse ġonyadan zehre getiremēcēŋ. “Antalya açlıktan ölse 

Konya’da hububat getiremeyeceksin.” 7/47, 

hem küllēceŋ hem de yoḷacaŋ. “Hem külleyeceksin hem de yolacaksın.” 

11/212, 

emmē ötė̄ dişine doḳatmācaŋ. “Ama öteki dişine dokundurmayacaksın.” 

12/165,  

meselä ısmanaḳḷı mı yė̄ceŋ, ısmanaḳḷı atarsıŋ bükmeyi. “Mesela, ıspanaklı mı 

yiyeceksin, ıspanaklı yaparsın gözlemeyi.” 23/130, 

mezbursuŋ indiremēceŋ maḷı. “Mecbursun, indiremeyeceksin malı.” 24/223. 

 

MYA’da gelecek zaman ikinci teklik kişi soru çekiminde kişi eki -mX 

enklitiğine değil temel fiile koşulur. Ancak bir metinde konuşur örnek verirken 

ÖTT’dekine uygun olarak -misiŋ biçiminin kullanıldığını belirtmiştir. Bu örnek, yöre 

için karakteristik değildir. 

dā başġa bi şėy soracaŋ mı? “Daha başka bir şey soracak mısın?” 3/139, 

sen bunu aḷacaŋ mı aḷmācaŋ mı? “Sen bunu alacak mısın, almayacak mısın?” 

7/62,  
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gėdecek misiŋ, gelecek misiŋ? “Gidecek misin, gelecek misin?” 8/453. 

 

Üçüncü Teklik Kişi: -acaḳ, -acaġ, -ecek 

Üçüncü teklik kişi çekimi ÖTT’de olduğu gibi -acaḳ ve -ecek ekiyle 

gerçekleştirilir. Ancak bazı örneklerde ekin ünlüsüyle önceki hecenin son sesindeki 

ünlü birleşerek bir uzun ünlü hâline dönüşür. 

ílícadan iki tāne gelin aḷınacaġ. “Ilıca’dan iki tane gelin alınacak.” 3/144, 

tabi yaḷan sȫlėyecek ya. “Elbette, yalan söyleyecek ya.” 15/50 

maḷ yė̄cek onu dėye. “Büyükbaş hayvan yiyecek onu diye.” 20/46, 

dü͜ün nah̥ıḷ oḷacaḳ? “Düğün nasıl olacak?” 22/165, 

ordan girivėrecek adam, doḷanacaḳ çıḳıvėrecek gėliP gėdecek. “Oradan 

giriverecek adam, dolanacak çıkıverecek, gelip gidecek.” 22/298. 

 

Birinci Çokluk Kişi: -acāz, -ecēz, -acǡz, -ecė̄z, -acāS, -ecēs 

Gelecek zaman birinci çokluk kişi eki, -AğI- ses grubunda gerçekleşen hece 

kaynaşmasıyla uzun ünlülüdür. 

şíndi bi adam çevirecēz, haḷḳa yapacāz dėmiş. “Şimdi bir adam çevireceğiz, 

halka yapacağız, demiş.” 3/24, 

bȫn zabā‿ğadar siziŋ çobanḷarıŋızı ġıracǡz, bilmen ne yapacǡz, dówecė̄z, 

óldürecė̄z, dėdik. “Bugün sabaha kadar sizin çobanlarınızı öldüreceğiz, bilmem ne 

yapacağız, döveceğiz, öldüreceğiz, dedik.” 8/302, 

millet heP bāriye oḷmācāz, candarma oḷmācāz dėye ōraşırdı. “Millet hep 

bahriye olmayacağız, jandarma olmayacağız diye uğraşırdı.” 8/386, 

ondan kė̄ri şunu yapacāS, ondan kė̄ri hura gėdecēs. “Ondan sonra şunu 

yapacağız, ondan sonra şuraya gideceğiz.” 22/529-530, 
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arabayı boşaḷdıP gelecė̄z, ḱár oḷmasa da, az oḷsa da vėrecė̄z. “Arabayı boşaltıp 

geleceğiz, kâr olmasa da, az olsa da vereceğiz.” 24/197, 

dü͜ünü ná‿yapacǡz? “Düğünü ne yapacağız?” 26/124. 

 

İkinci Çokluk Kişi: -acaḳsıŋız, -ıcaḳsıŋız 

Tek metinde tespit edilmiştir. Muhtemelen kullanımında ÖTT’nin etkisi 

bulunmaktadır. 

yaḷıŋız dikḳat ėdiŋ, ardış giliklerini topḷayacaḳsıŋız, dėmiş. “Yalnız, dikkat 

edin, ardıç tohumlarını toplayacaksınız, demiş.” 3/164. 

Ekin bünyesindeki /c/ ünsüzünün daraltıcı etkisiyle ekin ön ses ünlüsünün 

daralabildiği görülmektedir. Bu duruma Türkiye Türkçesinin konuşma dilinde de 

rastlanmaktadır. 

atıcaḳsıŋız ardıḉḷarı, kim hȫle baḳarsa evele oŋa. “Atacaksınız ardıçları, kim 

şöyle bakarsa önce ona.” 3/166. 

 

Üçüncü Çokluk Kişi: -acaḳḷar, -ecekler 

Üçüncü çokluk kişi çekiminde önlük-artlık uyumuna bağlı olarak, ÖTT’de 

olduğu gibi, -acaḳḷar ve -ecekler ekleri kullanılır. 

onu yėyecekler ġayrı canım. “Onu yiyecekler gayrı canım.” 9/255, 

bene ekmek yapacaḳḷar. “Bana ekmek yapacaklar.” 11/180, 

ėyniF yayḷasına çıḳacaḳḷar ya. “Eynif Yaylası’na çıkacaklar ya.” 15/67, 

bize habar vėrecekler, tamam gėt yat dėyecekler. “Bize haber verecekler, 

tamam git yat diyecekler.” 24/56. 

 

2.2.2.2.2. Tasarlama Kipleri 
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Tasarlama kipleri başlığı altında, emir kipi, dilek-şart kipi, gereklilik kipi ve 

istek kipi konuları ele alınmıştır. 

2.2.2.2.2.1. Emir Kipi 

Emir çekimi, zaman ifadesi taşımaz ve sadece biçim bildirir. İyelik ve zamir 

kökenli kişi eklerinden farklı olarak, bu çekim, ayrı ayrı kişi ekleriyle gerçekleştirilir 

(Karaağaç, 2012: 370-371). Emir kipine ilişkin farklı görüşler bulunmakla birlikte bu 

tartışmalar, çalışmamızın konusu değildir.47 

MYA’da emir çekimi, eskicil bazı çekim özelliklerini korur. Olumsuz çekimi, emir 

ekinden önce getirilen -mA olumsuzluk ekiyle gerçekleştirilir. Emir eklerinden sonra 

ayrıca kişi ekleri gelmez. Yani emir ve kişi ekleri kaynaşmış durumdadır. 

 Teklik Çokluk 

1. Kişi -AyIn, -Ān -AlIm(Iŋ), -AlIk 

2. Kişi -ø -(X)ŋ 

3. Kişi -sXn -sXnlAr 

Tablo 13: Emir Kipi Ekleri 

 

Birinci Teklik Kişi: -ayın, -eyin, -ān, -ēn, -ǡn, -ė̄n 

ÖTT’de -(y)AyIm biçimiyle kullanılan birinci teklik kişi eki, esas olarak Eski 

Türkçe ve Eski Oğuz Türkçesinde olduğu gibi, -(y)AyIn’dır (Ay, 2009: 86). Kazakça, 

Kırgızca gibi kimi çağdaş Kıpçak yazı dillerinde olduğu gibi Türkmencede de bu yapı 

korunur (Baýjanow ve Petjikowa 2014: 176). Ekin bünyesinde yer alan -AyI- ses 

grubunun kaynaşmasıyla ekin uzun ünlülü kısa biçimleri de ortaya çıkmıştır. Ek, 

önlük-artlık uyumuna bağlıdır.  

deŋgil hura da hȫle yüzüne tanıyān bāzı ben. “Şuraya yaslan da şöyle yüzüne 

bakayım arada ben.” 1/36, 

 
47 Ayrıntılı bilgi için; Korkmaz, 2014: 591-592’e bakılabilir. 
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o zaman ġoḷanya getireyin size, şėker getireyin. “O zaman kolonya getireyim 

size, şeker getireyim.” 3/140, 

isderseŋ barmǡnı dik, bi atayın dėmiş. “İstersen parmağını dik, bir atayım 

demiş.” 8/495, 

şíndi o germeyi de aŋḷadayın saŋa. “Şimdi o germeyi de anlatayım sana.” 

24/28, 

yaḷan sȫlemeyēn emme. “Yalan söylemeyeyim ama.” 27/59. 

 

/y/ sesinin daraltıcı etkisini, ekin ünlülerinde görmek mümkündür. Bu ses düşse 

dahi ekin ünlüsünde görülen daralma, ses düşmesinden önce gerçekleşmiştir. 

bir gün sīrḷarı sürdüm, suḷayǡn dėdim. “Bir gün sığırları sürdüm, sulayayım 

dedim.” 10/85, 

varǡn bi esgi ōḷanı yoḳḷayǡn gelė̄n dėr, gelir. “Gideyim bir Eski Oğlan’ı 

yoklayayım geleyim der, gelir.” 17/159, 

 

İkinci Teklik Kişi: -ø 

ÖTT’de olduğu gibi yalın olarak kullanılır. Olumsuz çekimi de esas fiile -mA, 

eklenmesiyle gerçekleştirilir. 

beniŋ üç yaş yoḳ oḷdūnu hėsāb‿ėt işde. “Benim üç yaşın olmadığını hesap et 

işte.” 4/95, 

ġarı dėmiş, çatma bene, ėtme bene bunu, otur oturdūŋ yėrde. “Kadın demiş 

bana sataşma, yapma bana bunu, otur oturduğun yerde.” 10/196, 

dur baḳaḷım sene ben bi şėy düşünė̄n durō durō durō. “Dur bakalım, sana ben 

bir şey düşüneyim, dur dur.” 11/160. 

 

Üçüncü Teklik Kişi: -sın, -sin, -sun, -sün 
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ÖTT’de olduğu gibi uyuma bağlı olarak -sXn ekleriyle çekimlenir. 

ya bi horaz kėssin ya bi tavıḳ kėssin canım, bu da bi hö̇rmet. “Ya bir horoz 

kessin ya da bir tavuk kessin canım, bu da bir saygı.” 8/459, 

varsın manzaraḷı oḷsun. “Varsın gösterişli olsun.” 10/203, 

şindi meselá, ölünüŋ ölüP de ḳırḳı var üsdü aşıḷsın dėdikleri‿ğibi. “Şimdi 

mesela, ölünün, öldüğü zaman kırkı var, açılsın, dedikleri gibi.” 11/122, 

 

Birinci Çokluk Kişi: -(y)elik, -aḷım, -elim, -aḷımıŋ, -elimin, -elimiŋ 

Ünlüyle biten fiil kök ya da gövdelerine eklenirken, ÖTT’de olduğu gibi, arada 

/-y-/ türemesi yaşanır.  

aḳam ġaçaḷım, ayı gelivėri, dėdi. “Ağabeyim kaçalım, ayı geliyor, dedi.” 9/209, 

ġoyunuŋ başına varanḷar gėl bi ḱúleşelim dėllerimiş. “Koyunun başına 

gidenler gel bir güreşelim derlermiş.” 10/36, 

dėmiş ki burası yobaz dėmiş, buraya ōraşmayaḷım. “Demiş ki burası yoz, 

buraya uğraşmayalım, demiş.” 15/36. 

 

Temel ek, -AlIm olsa da bir örnekte -(y)elik biçimi de tespit edilmiştir. İlk 

örneklerine Orta Türkçe dönemindeki Kıpçak sahası eserlerinde rastlanılan -AlIK eki, 

Çağataycada da kullanılmış ve hâlâ günümüz Türk lehçelerinin birçoğunda 

kullanılmaya devam etmesine karşın Oğuz grubu Türk yazı dillerinde çok seyrek 

görülür (Aşcı, 2016: 187). 

vėrmeyelik dėdik ġararı. “Vermeyelim dedik kararı.” 24/204. 

 

Kimi örneklerde birinci çokluk kişi emir ekinin -Iŋ~-In yapısıyla genişletilerek 

-AlImIŋ biçiminde kullanıldığı da görülür. Kısa ve uzun biçimler aynı cümle içinde de 

kullanılabilmektedir. Aslında bu ekin uzun değişkesi, Türkiye Türkçesi ağızlarında 
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çok az kullanılan bir yapıdır (Aşcı, 2016: 187). Bu konuya ilişkin sunduğu bildiride 

Demir, bu iki değişke arasında anlam farkı olduğunu tespit eder ve kısa biçimde hitap 

edilenin tek, uzun biçimlerde ise birden fazla olduğunu belirtir. Kısa biçim, 

genişletilmiş biçimin işlevlerini üstüne alabilirken tersi bir durum pek mümkün 

gözükmemektedir (Demir, 2000: 69-70). Demir’in belirttiği gibi uzun biçim, MYA’da 

da Yörükler tarafından kullanılmaktadır. Ancak Manavlarda da dil etkileşimi yoluyla 

bu uzun biçimli ekin kullanılabildiği görülmektedir. 

tabi, gėdelimiŋ dėris, ǥóçelim de dėnir tabi, ǥóçecēz ya ġoŋşucaḳ, bi farḳı yoḳ 

da ǥóçelimiŋ dėrdik. “Elbette, gėdelimiŋ ‘gidelim’ deriz, göçelim de denir, göçeceğiz 

ya komşularla birlikte, bir farkı yok da ǥóçelimiŋ derdik.” 4/83, 

hanı başḷıḳ parası ȫle dėyelimin. “Hani başlık parası öyle dėyelimin ‘diyelim’. 

19/100, 

evet, otuŕaḷımıŋ, gėdelimiŋ kelimeleŕi vaŕıdı bizde. otuŕaḷımıŋ, gėdelimiŋ, 

gėlelimiŋ, vaŕ bunḷaŕ. hėye, hem gėlelim hem de gėlelimiŋ ḷafḷaŕı vaŕ yāni yóŕükleŕde. 

“Evet, otuŕaḷımıŋ ‘oturalım’, gėdelimiŋ ‘gidelim’ kelimeleri vardı bizde. Otuŕaḷımıŋ 

‘oturalım’, gėdelimiŋ ‘gidelim’, gėlelimiŋ ‘gelelim’, var bunlar. Evet, hem gelelim 

hem de gėlelimiŋ sözleri var yani Yörüklerde.” 20/80-82, 

aşaḷımıŋ bėli dėdi ġoca, ġar basarsa biz burda ġaḷıyız dėdiler, bėli aşaḷım. 

“Aşaḷımıŋ ‘aşalım’ beli dedi babam, kar basarsa bir burada kalırız dediler, beli aşalım.” 

21/198, 

yoḳ yoḳ dėdi enişde yörüyelimiŋ dėdi, gėdemesse deveye ataḷımıŋ dėdi. “Yok 

yok dedi enişte, yörüyelimiŋ ‘yürüyelim’ dedi, gidemezse deveye ataḷımıŋ ‘atalım’ 

dedi.” 21/226. 

 

İkinci Çokluk Kişi: -(X)ŋ 

İkinci çokluk kişi eki, ünlüyle biten kök ve gövdelere doğrudan eklenirken, 

ünsüzle biten kök ve gövdelerden sonra düz-dar ünlü türemesi gerçekleşir. Olumsuz 

çekim, kalıplaşmış olarak -mAŋ biçimindedir. 
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amcam da kėsmeŋ ölsün dėdi. “Amcam da kesmeyin ölsün, dedi.”10/124, 

totalíŋ ordā tepeye, gėlmeŋ, gėri gėdiŋ. “Total’in oradaki tepeye, gelmeyin, 

geri gidin.” 12/141. 

 

Üçüncü Çokluk Kişi: -sınḷar, -sinler 

ÖTT’de olduğu gibi -sXnlAr ekiyle çekimlenir. Ünlü uyumuna bağlıdır. 

Metinlerde az sayıda örnekte tespit edilmiştir. 

evel biz asgerde ayaḳġabıḷarḷa yatȧrdıḳ gėce, amcam, çaḷmasınḷar dėyi. 

“Eskiden biz askerde gece ayakkabılarla yatardık amcam, çalmasınlar diye.” 8/388, 

hindiki gėlinler bi çocuḳ yüklensinler, anaya ana dėsinler, ġaynataya båba 

dėsinler baḳān da duyān. “Şimdiki gelinler bir çocuk yüklensinler, anneye anne 

desinler, kaynataya baba desinler bakayım da duyayım.” 21/450. 

 

2.2.2.2.2.2. Dilek-Şart Kipi 

-sA ekiyle yapılan bu çekim, birleşik olmayan kip çekimlerinde hem dilek hem 

de şart ifadesini karşılamaktadır. Bu yapı, iyelik kökenli kişi ekleriyle çekimlenir ve 

olumsuz çekimi, kipten önce -mA ekinin getirilmesiyle yapılır. 

 Teklik Çokluk 

1. Kişi -sAm -sAK 

2. Kişi -sAŋ ~ -sAŋA -sAŋIz 

3. Kişi -sA -sAlAr 

Tablo 14: Dilek-Şart Kipi Ekleri 

 

Birinci Teklik Kişi: -sam, -sem 
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ÖTT’de olduğu gibi, -sAm ekleriyle yapılır. Birçok bildirme kipinin birinci 

teklik kişisinde görülen /m/ yerine /n/ kullanımı özelliğine şart çekiminde rastlanılmaz. 

param mar, arabaya vėrsem çay param yoḳ. “Param var, arabaya versem çay 

param yok.” 4/15, 

ben az yaşasam çoḳ yaşasam hurda aḷḷah yaş vėrse ya bi sėne ya iki sėne. “Ben 

az yaşasam çok yaşasam şurada Allah yaş verse ya bir sene ya iki sene.” 11/161, 

dönsem nėre gėdecēn, ġaraŋnıdı. “Dönsem nereye gideceğim, karanlık bastı.” 

26/84. 

 

İkinci Teklik Kişi: -saŋ, -seŋ 

hȫle bi ǥórseŋ, gendim buḷdum yā. “Şöyle bir görsen, kendim buldum ya.” 

1/157, 

yā saḷsaŋ bu mekdȱbi yazmazḷardı dėyik. “Yahu sen bıraksan bu mektubu 

yazmazlardı, demiş.” 3/49, 

hindi savı̊rsam da bi görseŋ, öküzüle bi çit sürsem de sen bi tanısaŋ. “Şimdi 

savursam da bir görsen, öküzle çift sürsem de sen bir baksan. 21/356. 

 

İkinci teklik kişi şart ekinin üstüne getirilen -A ünlüsüyle genişletilmiş -sAŋA 

yapısı da bulunmaktadır. Bu yapı, şarttan ziyade emir ile istek arasında bir fonksiyon 

üstlenir ve şart kipi+ ikinci teklik kişi eki+ -A (~ya) seslenme edatının birleşiminden 

oluştuğu yaygın olarak kabul edilir. Ancak bazı çalışmalarda diğer tasarlama 

kiplerinden farklı olarak sona gelen -A’nın pekiştirme eki olduğu kabul edilmektedir. 

Bu durum şart anlamını güçlendirebileceği gibi, istek veya emir gibi işlev kaymalarına 

da neden olabilmektedir (Bulak, 2011: 92-93). Üçüncü bir görüş olarak bu yapının  -

sA eki ve -nA pekiştirme enklitiklerinin birleşiminden oluştuğunu ileri süren 

araştırmacılar da bulunmaktadır (Karahan, 2012a: 10-11). Metin dışı derlenen kimi 

örneklerde kişi ekinin düşmesi sonucu şart ekinin uzayabildiği tespit edilmiştir. 



226 

 

şunu şȫle becerseŋe, şunu şȫle yapsaŋa. “Şunu şöyle becersene, şunu şöyle 

yapsana.” 8/472, 

úlán öteyanına ormanıŋ biriniŋ dibine soḳuḷağosaŋa. “Ulan, öte tarafına ağacın 

birinin dibine saklansana.” 9/61, 

bȫle anḷatsaŋa. “Böyle anlatsana.” 11/198.  

eve gėTsē. “Eve gitsene.” (MDD-Gündoğdu). 

 

Üçüncü Teklik Kişi: -sa, -se 

Üçüncü teklik kişi çekimi, ÖTT’de olduğu gibi, kişi eki olmaksızın yapılır. 

aḷtın oḷmasa onuŋ başında ġavġa mı ėdellerdi? “Altın olmasa onun başında 

kavga mı ederlerdi.” 10/390, 

vaḷḷā o günler gėlse isdēyom ben. “Vallahi o günler gelse, istiyorum ben.” 

12/349, 

sazıḷa óŕtülü ev, bi ataş dúşse gėtdi. “Sazla örtülü ev, bir ateş düşse gitti.” 

20/89, 

ġoyunuŋ bacǡ da oḷsa sarardı. “Koyunun bacağı da olsa sarardı.” 25/36. 

 

Birinci Çokluk Kişi: -saḳ, -sek 

ÖTT’de olduğu gibi, -saḳ, -sek ekleriyle yapılır. 

bi gėtsek, ġazsaḳ dėdi. “Bir gitsek, kazsak, dedi.” 3/99,  

şíndi ǥórüğüz dėsek yaḷan sȫleriz. “Şimdi görürüz desek yalan söyleriz.” 24/23. 

 

İkinci Çokluk Kişi: Derlenen metinlerde örneğine rastlanılmasa da, ÖTT’deki 

çekime benzer biçimde -saŋız, -seŋiz ekleriyle yapılması beklenir. 
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Üçüncü Çokluk Kişi: -saḷar, -seler 

Metinlerde az sayıda örneği tespit edilmiştir. 

derneklerde nerde yemek yapsaḷar. “Toplantılarda, düğünlerde nerede yemek 

yapsalar.”  19/84, 

ne yapaŋ dėseler, tārana bişiriyin, dėrdik. “Ne yapıyorsun deseler, tarhana 

pişiriyorum, derdik.” 21/11. 

 

2.2.2.2.2.3. Gereklilik Kipi 

Derlenen metinlerde ÖTT’de kullanılan -mAlI eki bulunmamaktadır. Ancak 

gereklilik kipi sadece bu eklerle gerçekleştirilen bir çekim değildir. Gereklilik ifade 

eden birçok işlevdeş yapı bulunmaktadır (Demir, 2003).  

Metinlerde sadece -mA isim-fiil eki+ iyelik eki+ iḷāzım yapısıyla kurulan 

gereklilik çekimine rastlanır. 

yāní birez geŋiş oḷmaŋ iḷāzım dėdi. “Yani biraz geniş olman lazım dedi.” 

17/172. 

 

2.2.2.2.2.4. İstek Kipi 

 İstek çekiminin kurulmasında -A istek ekinin yanı sıra -AsI sıfat-fiil ekinin 

önemli bir yeri bulunmaktadır. 

 

2.2.2.2.2.4.1. I. Tip İstek Çekimi 

 

MYA’da istek, emir kipi ekleri ve şart kipi ekleriyle sağlansa da çok sınırlı 

sayıda örnekte -A ile sağlanır. Tespit edilen örnekler, dua cümlelerinde geçmektedir. 

aḷḷāh̥ ėtmeye. “Allah etmesin, Allah göstermesin.” 2/66, 
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ayḷı günlü oḷa da dėmiş, emdirmeye cenābıaḷḷah sene nasiP ėtmeye dėmiş. 

“Aylı günlü olsun da demiş, emzirmeye Cenabıallah sana nasip etmesin demiş.” 

10/450. 

 

2.2.2.2.2.4.2. II. Tip İstek Çekimi 

 

MYA’da ikinci tip istek çekimi, -AsI sıfat-fiil eki+ iyelik eki+ gel- yapısıyla 

kurulur. Olumsuz çekiminde gel- fiiline -mez eklenir. 

hėç gelesim gelmez arḳadaş. “Hiç gelmek istemem, arkadaş.” 1/84. 

 

2.2.2.2.2.4.3. III. Tip İstek Çekimi 

 

MYA’da üçüncü tip istek çekimi, -AsI sıfat-fiil eki+ iyelik eki+ var/yoḳ 

yapısıyla kurulur. 

benim ġocaya varasım yoḳ, bi şėye de varasım yoḳ. “Ben kocaya gidesim yok, 

bir şeye de gidesim yok.”  10/228. 

 

2.2.2.3. Fiillerin Birleşik Çekimleri 

Fiillerin birleşik çekimleri, esas fiile koşulan ek-fiilin çekimli şekillerinin 

yardımıyla oluşturulur. Yani ek-fiil sayesinde basit zamanlı kiplerden birleşik zamanlı 

kipler elde edilir. “Birleşik zamanlı fiillerde i- ek-fiili yalnız görülen geçmiş zaman, 

duyulan geçmiş zaman ve şart kipi ekleri alabilir. Ek-fiilin bu özelliği dolayısıyla, 

birleşik zamanlı fiiller kendi içlerinde: 1. hikâye birleşik kipleri, 2. rivayet birleşik 

kipleri ve 3. şart birleşik kipleri olmak üzere üç gruba ayrılır.” (Korkmaz, 2014: 644). 

 

2.2.2.3.1. Birleşik Kipli Fiillerin Hikâyesi 

2.2.2.3.1.1. Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesi 
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-dX görülen geçmiş zaman kipinin üzerine gelen -i ek-fiiline -dX geçmiş zaman 

ekinin getirilmesiyle oluşturulur. ÖTT’de sık kullanılan bir yapı değildir. Genel olarak 

-mXştX ~ -mXş idi olarak yazı diline aktarılabilir. 

 

Birinci Teklik Kişi: -dımıdı, -dimidi, -dīdim 

elimi yüzümü yüy̥düm de içeri girivėrė̄n dėdīdim telėfon çaḷdı. “Elimi yüzümü 

yıkadım da içeri girivereyim demiştim, telefon çaldı.” 4/116, 

bacǡmı ġaḷdırdımıdı corap var. “Bacağımı kaldırmıştım çorap var.” 8/122, 

bi yėre getdimidi ben, bizim amcōḷūḷa. “Ben bizim amcaoğluyla bir yere 

gitmiştim.” 27/41. 

 

İkinci Teklik Kişi: -dıŋıdı, -dīdiŋ 

baḳ hindiye bu işi yapsaydıŋ bitirdīdiŋ. “Bak şimdiye kadar bu işi yapsaydın 

bitirmiştin.” 8/541, 

hindiye şu işi dutsaydıŋ yapdıŋıdı. “Şimdiye kadar şu işi tutsan yapmıştın.” 

8/542. 

 

Üçüncü Teklik Kişi: -diydi, -düydü, -dīdi, -dǖdü 

daşḷıca ḱóyü dėyi bi dėnildīdi áma o ḱóyü yoyduramadıḷar. “Taşlıca köyü diye 

bir denilmişti ama o köyün adını değiştiremediler.” 6/6, 

anamı gördǖdü buzǡḷar mülemeye durdu. “Annemi görünce buzağılar 

melemeye başladı.” 10/295,  

orayı da baḷdızı zaPtėdīdi. “Orayı da baldızı ele geçirmişti.” 21/372, 

fur ġızım fur dėdiydi. “Vur kızım vur, demişti.” 25/205, 

bayǡ böyüdüydü. “Bayağı büyümüştü.” 27/146.  



230 

 

 

Birinci Çokluk Kişi: -duyduḳ, -dīdıḳ, -dīdik 

burda şíşelerde oḳuduyduḳ. “Burada, Şişeler’de okumuştuk.” 15/22, 

bazarḷīnı da ėtdīdik götürecēmiziŋ. “Götüreceğimizin pazarlığını da etmiştik.” 

21/558, 

biz de öldü dėyi āḷaşdīdıḳ emme ölmedi. “Biz de öldü diye ağlaşmıştık ama 

ölmedi.” 23/372. 

 

İkinci Çokluk Kişi: Metinde örneğine rastlanılmamıştır. Ancak -dXydXŋXz 

biçiminde olması beklenir. 

 

Üçüncü Çokluk Kişi: -dilerdi 

aḳsekiye sapıtdıḳ iki buçuḳ lira isdedilerdi. “Akseki’ye uğradık, iki buçuk lira 

istemişlerdi.” 21/465. 

 

2.2.2.3.1.2. Şimdiki Zamanın Hikâyesi 

Bu birleşik çekim, şimdiki zaman eki -yor(ur)’a eklenen i- ek-fiilinin üzerine -

dX geçmiş zaman kipinin getirilmesiyle oluşturulur. 

 

Birinci Teklik Kişi: -yordum, -yorūdum, -yodum 

ben bilmēyordum ki båbamıŋ ȫle ḱúleşdīni. “Ben babamın öyle güreştiğini 

bilmiyordum ki.” 10/16, 

sidelileri sev̥miyodum. “Sidelileri sevmiyordum.” 12/327,  

om‿bėş meleskiden mi yapıyorūdum bilmen. “On beş mezeden mi 

yapıyordum bilmem.” 23/154. 
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İkinci Teklik Kişi: -yoduŋ, -yorŭduŋ 

nėyile gėdiyoduŋ, atıḷa ve deveyle. “Neyle gidiyordun, atla ve deveyle.” 9/157, 

emme öŋce ėyi ġonuşuyorŭduŋ. “Ama önce iyi konuşuyordun.” 11/26. 

 

Üçüncü Teklik Kişi: -yodu, -yorudu 

eviŋ duvarı da nėyden oḷuyodu biliyoŋ mu? “Evin duvarı neyden oluyordu 

biliyor musun?” 8/18, 

ȫle ėyi oḷuyorudu. “Öyle iyi oluyordu.” 11/104, 

hindi ȫle oḷunca tabi maḷcıḷā metānet vėriliyorudu. “Şimdi öyle olunca elbette 

hayvancılığa önem veriliyordu.” 15/145. 

 

Birinci Çokluk Kişi: -yoduḳ, -yoruduḳ 

ḉay yoḳdu, bilmiyoduḳ, dāḷarıŋ ḉayını bişiriyoduḳ. “Çay yoktu, bilmiyorduk, 

dağların çayını pişiriyorduk.” 12/37, 

biz de görüyoruduḳ, onuŋ şėyini atıyoruduḳ. “Biz de görüyorduk, onun şeyini 

atıyorduk.” 23/13, 

çay bilmēyoruduḳ hėç. “Çay bilmiyorduk hiç.” 23/168. 

 

İkinci Çokluk Kişi: Metinlerde örneği bulunmamaktadır. Ancak -yoduŋuz, -

yoruduŋuz biçiminde olması beklenir. 

 

Üçüncü Çokluk Kişi: -yoduḷar 

ġoca mendėres develeri dė̄yoduḷar, ġoca gepceler, şėyler. “Koca Menderes 

Develeri diyordular, koca kepçeler, şeyler.” 15/154. 
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2.2.2.3.1.3. Geniş Zamanın Hikâyesi 

-(X)r geniş zaman ekinin üzerine gelen -i ek-fiiline -dX geçmiş zaman kipinin 

getirilmesiyle oluşturulur. Olumsuz çekimizi -mAz ile gerçekleştirilir. 

 

Birinci Teklik Kişi: -rdım, -ardım,  -erdim, -irdim, -ıdım 

ekin iḷaşḷardım, dė̄yor. “Ekin ilaçlardım, diyor.” 1/61, 

cėbimde om‿bėş, yirmi lira çay parası oḷmadı mı ġayfaya oturmazdım. 

“Cebimde on beş, yirmi lira çay parası olmadı mı kahveye oturmazdım.” 2/129, 

ben gėce ġoyun ġuzu óğüne gėderdim, yaḷınayaḳ. “Ben gece koyun kuzu önüne 

giderdim, yalınayak.” 8/96, 

óḱüzleri ben ġoşardım. “Öküzleri ben koşardım.” 10/63, 

benim ġoynum arı ġoyunudu, arı ġoyun davşırdım ben. “Benim koyunum arı 

koyundu, arı koyun taşırdım ben.” 17/75, 

bi evlė̄ süresiye yīrmi türkü çǡrıdım ben, yīrmi türkü. “Bir evleği sürene kadar 

yirmi türkü çağırırdım ben, yirmi türkü.” 22/94, 

ōḷǡ sürerdim, ōḷaḳ gelesiye o davarı sa͜ardım. “Oğlağı sürerdim, oğlak gelene 

kadar o keçiyi sağardım.” 26/29. 

 

İkinci Teklik Kişi: -ardıŋ, -erdiŋ, -ırdıŋ, -urduŋ, -idiŋ 

orda bi delik delerdiŋ, bi şėy daḳardıŋ oḳ̬uḷa barabar. “Orada bir delik 

delerdin, bir şey takardın okla birlikte.” 2/104, 

amma bi şėye furamazdıŋ onu. “Ama bir şeye vuramazdın onu.” 8/505, 

şíndiye şu işi eŋer yapacaḳ oḷsaŋ da yapardıŋ. “Şimdiye kadar şu işi eğer 

yapacak olsan da yapardın.” 8/543, 
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o yanna gerdiridiŋ. “O tarafına gerdirirdin.” 11/195, 

yuḷarını eline aḷırdıŋ ġayrı. “Yularını eline alırdın gayrı.” 21/349, 

daraḳ oḷurdun, şȫle darǡ oḷudu Furur doḳurduŋ. “Tarak olurdu, şöyle tarağı 

olurdu, vurur dokurdun.” 24/143. 

 

Üçüncü Teklik Kişi: -ardı, -erdi, -ırdı, -irdi, -er di, -urdu, -ürdü, -ıdı, -idi, -

udu, -üdü, -r din, -ardın, -erdin, -irdin, -urdun, -idin, -rni, -arnı, -erni, -ırnı, -urnu, 

-nu 

canavar mı soḳardı esgiden?48 “(Sürüye) kurt mu sokardı eskiden?” 1/99, 

ondan kė̄ri bi haFda dü͜ün oḷudu, davarḷar kėsilidi, oyunḷar oynanırdı, ǥúleşler 

oḷurdu. “Ondan sonra bir hafta düğün olurdu, keçiler kesilirdi, oyunlar oynanırdı, 

güreşler olurdu.” 16/44, 

o dāḷarda sava sürer di. “O dağlarda sefa sürerdi.” 25/66. 

 

Geniş zamanın hikâye çekiminde, görülen geçmiş zaman üçüncü teklik kişi 

ekinden sonra bir /-n/ türemesi yaşanır. Anadolu’nun bazı yörelerinde ve MYA’da -

dX eki, teklik üçüncü kişi çekimlerinde bir /-n/ ile genişletilebilmektedir. /-n/’li 

genişlemeler, Orta, Güney ve Batı Anadolu ağızlarında görülür (Karahan, 2012b: 227). 

Bazı Konya ağızlarında da tespit edilen bu türeme sesin, ET’de görülen zarf-fiil eki /-

n/ (kimine göre vasıta durumu eki) olduğu düşünülmektedir (Aşcı, 2016: 186). Bir 

Yörük ağzı özelliği olarak görülebilecek bu yapı, Bodrum Yörükleri ağzında da tespit 

edilir: hindi beni omar hoceyi vēdilēdin “Şimdi beni Ömer Hoca’ya verdiler idi.” 

(Akar, 2008:18). Batı Grubu ağızlarında örneklerine sıkça rastlanan, Doğu ve 

 
48 Yazı dilinde olduğu gibi MYA’da da tabu sözler bulunmakta ve kullanılmaktadır. Eskiden olduğu 

gibi günümüzde de insanlar inanışları doğrultusunda kimi nesnelerin adlarını direkt söylemekten 

kaçınarak o nesneleri farklı adlandırmışlardır. Bu sözler tabu diye nitelendirilir (Ahanov, 2013: 134). 

Örneğin; doŋuz “domuz” sözünü çok kullanmamak için mafḷuḳ sözünün, ġurt “kurt” sözünü çok 

kullanmamak için canavar sözünün kullanılması gibi. 
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Kuzeydoğu Grubu ağızlarında ise kullanılmayan bu yapı,  Batı Grubu ağızlarıyla diğer 

ağız grupları arasında ayırıcı bir özellik taşımaktadır (Dinar, 2015: 166).  

ben yėmedim amma yėyenler dėr din. “Ben yemedim ama yiyenler derdi.” 

8/59, 

dört bėş gişiniŋ maḷḷarınıŋ südü gėlirdin ġazanḷara. “Dört beş kişinin 

mallarının sütü gelirdi kazanlara.” 12/55, 

çevirdikleri yāḷı südü yo͜urt yapaḷḷar, onu birikdirilerdi bi tuḷu͜ā, sōra bi 

yayaḷḷardın onu. “Çevirdikleri yağlı sütü yoğurt yaparlar, onu biriktirirlerdi bir tuluğa, 

sonra onu bir yayarlardı.” 12/69, 

şindī, temrē oḷdū zaman gicişirdin, oŋa beyaz sowanı oḳuḷḷardı, sürellerdi, 

gėçerdin. “Şimdi, temriye olduğu zaman kaşınırdı, ona beyaz soğanı okurlardı, 

sürerlerdi, geçerdi.” 12/155, 

şėy yapardı annem, südüŋ ġaymǡnı topḷardın, ġaymaḳ birikdiridin. “Annem 

şey yapardı, sütün kaymağını toplardı, kaymak biriktirirdi.” 12/305, 

yoğudu bi şėy, manavġaT yoğudun. “Yoktu bir şey, Manavgat yoktu.” 14/17, 

dabança mermisi çoğudun o zamannarda. “Tabanca mermisi o zamanlarda 

çoktu.25/33, 

deve südü sǡḷmazdı, yuŋunu ġırḳaḷḷardın sede. “Deve sütü sağılmazdı, yalnızca 

yününü kırkarlardı.” 25/52,  

onu da ġuraḷḷardın ısdara, ısdarda doḳuḷḷardı. daraḳ oḷurdun, şȫle darǡ oḷudu, 

Furur doḳurduŋ. “Onu da ıstara kurarlardı, ıstarda dokurlardı. Tarak olurdu, şöyle 

tarağı olurdu, vurur dokurdun.” 25/142-143, 

onnar āşamıḷā eve varırdın. “Onlar akşamleyin eve ulaşırdı.” (MDD-Kızılot). 

 

Bu özelliği ad çekiminde de görmek mümkündür. 

ġırmızı toprādın emme vėrēmlīdi. “Kırmızı topraktı ama verimliydi.” 14/49. 
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Geniş zamanın hikâye çekiminde görülen bir başka morfolojik hususiyet, 

Taşağıl bölgesinden derlenen 18. metinde teklik üçüncü kişi ve kısmen birinci çokluk 

kişi çekimlerinde yaşanan /d/>/n/ değişmesidir. Tek metin ve dokuz örnekte tespit 

edilse de bu kullanımlar Başkurtçayla benzerlik göstermektedir. Bilindiği gibi, 

Başkurtçada geniş zamanın hikâyesi fiil tabanına getirilen -(X)r eki ve in   yapısının 

birleştirilmesiyle oluşturulur (Yazıcı Ersoy, 2007: 790). 18. metinde ek-fiilin 

düşmesiyle -rnX yapısı49 oluşmuştur.  Bu özelliği Başkurtçayla ilişkili görmemizin en 

büyük nedeni ise, “aḳġuyu yayḷası dėyi yayḷa varını. “Akkuyu yaylası diye yayla var 

idi.” 18/91 örneği olmuştur. Çünkü Başkurtçada adların görülen geçmiş zaman çekimi, 

i- fiilinden sonra getirilen -nı/-n /-nŭ/-n  ekleriyle yapıḷır (Yazıcı Ersoy, 2007: 768). 

Elbette burada Başkurtçanın etkisi demek ya da Başkurtların yöreye gelerek bir lehçe 

tabakalaşmasına yol açtığını iddia etmek mümkün değildir. Yalnızca dilbilgisel bir 

benzerlik söz konusudur. Anılan metinde üçüncü teklik kişi çekimi dışında birinci 

çokluk kişi çekiminde de bu yapıya rastlanılmıştır. Konu bütünlüğü açısından örnekler 

burada verilecektir. 

onuŋ yėrini açaḷḷarnı kėserile. “Onun yerini keserle açarlardı.” 18/102 

bi yėrden buḷuḷḷar gelillerni. “Bir yerden bulup gelirlerdi.” 18/100, 

yabamız oḷurnu, yaba dėrni, harman bȫle atıḷırdı. “Yabamız olurdu, yaba 

derdik, harman böyle atılırdı.” 18/103, 

vaḷḷā milimiz yōnu, kirmen ēridik biz. “Vallahi milimiz yoktu, kirmen eğirirdik 

biz.” 18/133, 

kirmen, kėy ‿almásí dėye bi āç varıdı, ondan şȫle yapıḷırnı. “Kirmen, geyik 

elması diye bir ağaç vardı, ondan şöyle yapılırdı.” 18/134, 

o kėçiden ḳırḳıḷırnı, daraḳḷarḷa daranırdı. “O keçiden kırkılırdı, taraklarla 

taranırdı.” 18/136; 

 
49 Başkurtçadaki görülen geçmiş zaman çekiminde /r/ ünsüzüyle biten ünsüzlerden sonra ekin ҙ /ⱬ/ 

olması özelliğine metinde rastlanılmaz. 
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şėyiŋ tersine bȫle çaḳmaḳ daşı dėrnik. “Şeyin ters tarafına böyle çakmak taşı 

derdik.” 18/97, 

oturuduḳ onu ḱúttúḱ ḱúttúḱ atardıḳ, onu atarnı. (<atarnıḳ) “Otururduk, onu 

küttük küttük atardık, onu atardık.”18/138. 

 

Birinci Çokluk Kişi: -ardıḳ, -erdik, -ırdıḳ, -irdik, -urduḳ, -ürdük, -ıdıḳ, -idik, 

-uduḳ, -üdük 

aḷaŋa topḷanırdıḳ, vėr‿aḷḷah ikindine ġadar çellik oynardıḳ. “Alana 

toplanırdık, ver Allah, ikindiye kadar çelik-çomak oynardık.” 1/111, 

evelė develerle ǥóçerdik, develere sarardıḳ ǥóçümüzü. “Eskiden develerle 

göçerdik, develere sarardık göçümüzü.” 4/9, 

gelinne taḳġa gėydiridik. “Geline takke giydirirdik.” 4/72, 

daşḷarıŋ üsdüne serer ġurudurduḳ. “Taşların üstüne serer kuruturduk.” 8/347,  

buḷġuru da dērmende üyüdürdük, südü bişiridik, ġarardıḳ, ġurudurduḳ. 

“Bulguru da değirmende öğütürdük, sütü pişirirdik, karıştırırdık, kuruturduk.” 11/67, 

nişanḷandıḳdan bi sėne sōra, geriden ǥórüdük, yanaşamazdıḳ. “Nişanlandıktan 

bir sene sonra, uzaktan görürdük, yaklaşamazdık.” 24/23. 

 

İkinci Çokluk Kişi: Metinde örneğine rastlanılmamıştır. Ancak -(X)rdXŋXz 

biçiminde olması beklenir. 

 

Üçüncü Çokluk Kişi: -arlardı, -erlerdi, -irlerdi, -aḷḷardı, -ellerdi, -(ı)ḷḷardı, -

(i)llerdi, -(u)ḷḷardı, -(ü)llerdi, -uḷardı 

mesele esgiden ġaşşığ‿aḷırḷardı dú͜ún için, aḷa ġaşşıḳ aḷırḷardı, üḉ dört 

düzüne. “Mesela, eskiden kaşık alırlardı düğün için, renkli kaşık alırlardı, üç dört 

düzine.” 8/292, 
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çivi canım çivi‿ğibi, onu çaḳaḷḷardı, sivreldirlerdi de öküze yörüyecek. “Çivi 

canım çivi gibi, onu çakarlardı, sivriltirlerdi de öküz yürüyecek yani.” 21/378, 

şȫle ėdellerdi dēde, zeven çaḳaḷḷardı, ġazıḳ, çaḷīḷa doḷduruḷardı içini, üstüne bi 

pırġaḷaḷḷardı, háni örmē‿bi. “Şöyle ederlerdi dede, zeven çakarlardı, kazık. Çalıyla 

doldururlardı içini, üstünü çalı çırpıyla düzeltirlerdi, hani örme gibi.” 22/232, 

gön dėyi oŋa dėllerdi. “Gön diye ona derlerdi.” 23/79. 

 

Kimi örneklerde ekin bünyesindeki /r/’nin düştüğü görülür. 

ata bindirilerdi, getirilerdi. “Ata bindirirlerdi, getirirlerdi.” 7/72. 

 

2.2.2.3.1.4. Gelecek Zamanın Hikâyesi 

Metinlerde çok az örnekte tespit edilir. Bu birleşik çekim, gelecek zaman eki -

AcAK’a eklenen i- ek-fiilinin üzerine -dX geçmiş zaman kipinin getirilmesiyle 

oluşturulur.  

 

Üçüncü Teklik Kişi:  -ucādı, -ācādı 

bizi oḳ̬uducādı bubamız da işdek Ḳaribennik. “Bizi okutacaktı babamız da işte 

garibanlık.” 25/4, 

ocaḳ ne arācādı? “Ocak nereden bulunacaktı?” 25/39. 

 

Birinci Çokluk Kişi: -ecēdik 

biz beri patike yoḷdan gėtdik, üşdepeden gelecēdik şȫle. “Biz berideki patika 

yoldan gittik, Üçtepe’den gelecektik şöyle.” 24/75. 

 

2.2.2.3.1.5. İstek Kipinin Hikâyesi 
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İstek kipinin hikâyesi de az sayıda örnekte tespit edilmiştir. -A istek kipinin 

yanı sıra -sA şart kipi de, istek fonksiyonunda kullanılabilmektedir. 

 

Birinci Teklik Kişi: -sēdim, -seydim 

bene dėller‿á ȫrenebilsēdim kėşge. “Bana derler ya, öğrenebilseydim keşke.” 

21/243. 

onu ėtmeseydim. “Onu yapmasaydım.” 26/69. 

 

İkinci Teklik Kişi: -aydıŋ 

ötmez oḷaydıŋ bülbül. “Ötmeseydin bülbül.” 22/46. 

 

Üçüncü Teklik Kişi: -saydı 

amma ġoca gėtdi, dıḳı tā yaşasaydı ėyiydi amma gėtdi. “Ama kocam gitti, biraz 

daha yaşasaydı iyiydi ama yaşamını yitirdi.” 25/12. 

 

2.2.2.3.1.6. Şart Kipinin Hikâyesi 

Şart kipinin hikâyesi metinlerde az sayıda örnekte tespit edilmiştir. -sA şart 

kipinin üzerine gelen -i ek-fiiline -dI görülen geçmiş zaman ekinin koşulmasıyla 

oluşturulur. 

 

İkinci Teklik Kişi: -saydıŋ 

baḳ hindiye bu işi yapsaydıŋ bitirdīdiŋ. “Bak şimdiye kadar bu işi yapsaydın, 

bitirmiştin.” 8/541, 

 

Üçüncü Teklik Kişi: -saydı, -seydi 
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ha  túFė̄ oḷsaydı adamıŋ, o zaman onuŋ orda iki tānesini öldürseydi mesuḷ 

dǟlidi. “Evet, adamın tüfeği olsaydı, o zaman orada onun iki tanesini öldürseydi 

sorumlu değildi.” 9/82. 

 

2.2.2.3.2. Birleşik Kipli Fiillerin Rivayeti 

2.2.2.3.2.1. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayeti 

-mXş öğrenilen geçmiş zaman kipinin üzerine gelen -i ek-fiiline -mXş geçmiş 

zaman ekinin getirilmesiyle oluşturulur. ÖTT’de bulunmayan bu yapı, MYA’da da 

yalnızca üçüncü teklik ve çokluk kişilerde tespit edilmiştir. 

 

Üçüncü Teklik Kişi: -mışımış, -mişimiş, -muşumuş, -müşümüş 

tā mermi bitmemişimiş. “Daha mermi bitmemiş imiş.”15/192, 

dayım hile dıḳı yėr başḷamışımış. “Dayım falan biraz yere başlamış imiş.” 

21/371, 

ona‿ğöre demirler oḷurmuşumuş. “Ona göre demirler olurmuş imiş.” 23/101. 

 

Üçüncü Çokluk Kişi: -mişlerimiş 

onḷar kėsdirmişlerimiş yoḷḷarı. “Onlar kestirmişler imiş yolları.” 24/77. 

 

2.2.2.3.2.2. Şimdiki Zamanın Rivayeti 

Şimdiki zamanın rivayeti, az sayıda örnekte şimdiki zaman kipinin 

değişkelerinde tespit edilmiştir. 

 

İkinci Teklik Kişi: -yomuşsuŋ 

sen de gėdiyomuşsuŋ. “Sen de gidiyormuşsun.” 9/156. 
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Üçüncü Teklik Kişi: -yomuş, -yorūmuş, -yorumuş 

bizikinner candarmaya gėdiyomuş cevizliye. “Bizimkiler jandarmaya 

gidiyormuş, Cevizli’ye.” 9/20, 

bi adam gėlmiş ġapıya, ġarPız da yeŋi ėriyorūmuş. “Bir adam gelmiş kapıya, 

karpuz da yeni olgunlaşıyormuş.” 10/429, 

saḷırḷıḷar da ǥóçüyorūmuş. “Salurlular da göçüyormuş.” 15/65, 

hem būdayını da tȱmunu da vėriyorumuş de̊vlet o zaman, inönü zamanında. 

“Devlet o zamanlarda hem buğdayını hem tohumunu veriyormuş, İnönü zamanında.” 

15/150.  

 

2.2.2.3.2.3. Geniş Zamanın Rivayeti 

-(X)r geniş zaman kipinin üzerine gelen -i ek-fiiline -mXş geçmiş zaman ekinin 

getirilmesiyle oluşturulur. Sadece üçüncü teklik ve çokluk kişilerde tespit edilmiştir. 

 

Üçüncü Teklik Kişi: -arımış, -erimiş, -er miş, -arĭmış, -urŭmuş 

gemiden atarımış topu. “Gemiden atarmış topu.” 2/53, 

iḉde ne varĭsa temizlerimiş. “İçte ne varsa temizlermiş.” 8/217, 

doŋarĭmış evel, taḳsi bi yandan bi yanna geçerimiş. “Eskiden donarmış, araba 

bir yanından bir yanına geçermiş.”  8/407, 

davar ėti yėyenlere ayrı kėser miş davarı, ġoyun ėti yėyenlere ayrı kėser miş, 

ġavȯrma yaparĭmış. “Keçi eti yiyenlere ayrı kesermiş keçiyi, koyun eti yiyenlere ayrı 

kesermiş, kavurma yaparmış.” 10/334,  

ekmecī dururŭmuş bėlinde. “Ekmekceğizi belinde durur imiş.” 21/261. 
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Üçüncü Çokluk Kişi: -aḷḷarmış, -ıḷarımış, -llerimiş, -(i)rlerimiş, -iller miş 

esgiden buraya çoḷaḳḷı, bubama sülēmen bėy dėllerimiş. “Eskiden buraya 

Çolaklı, babama Süleyman Bey derlermiş.” 2/70, 

dedemiŋ [yanına] varıḷarımış. “Dedemin yanına giderlermiş.” 10/341, 

āşamḷarı gėliller miş. “Akşamları gelirlermiş.” 10/404, 

aḳ yuŋdan, ġoyun yuŋundan ġȯşaḳ yapaḷḷarmış. “Beyaz yünden, koyun 

yününden kuşak yaparlarmış.” 21/514, 

ȫle geŋişidirlerimiş içini. “İçini öyle genişletirlermiş.” 23/101. 

 

2.2.2.3.2.4. Gelecek Zamanın Rivayeti 

-AcAK gelecek zaman kipinin üzerine gelen -i ek-fiiline -mXş geçmiş zaman 

ekinin getirilmesiyle oluşturulur. Yalnızca birinci teklik ve çokluk kişilerde tespit 

edilmiştir. 

 

Birinci Teklik Kişi: -acāmışīn 

yōḳ canım sen de, aḷınıŋ hilá nėyine daḳıḷacāmışīn? “Yok canım sen de, Ali’nin 

neyine takılacakmışım?” 23/375. 

 

Üçüncü Çokluk Kişi: -acaḳḷarımış, -eceklerimiş, -acaḳḷarmış 

burda yoḳḷācaḳḷarımış dėdiler. “Burada yoklayacaklarmış dediler.” 7/49, 

yayḷaya ǥóçeceklerimiş, ġoca teleş varımış adamḷarda. “Yaylaya 

göçeceklermiş, büyük bir telaş varmış adamlarda.” 15/41, 

ser ̮ē mi satacaḳḷarmış ġayrı. “Serik’e mi satacaklarmış gayrı.” 22/557. 

 

2.2.2.3.2.4. Şart Kipinin Rivayeti 
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-sA şart kipinin üzerine gelen -i ek-fiiline -mXş geçmiş zaman ekinin 

getirilmesiyle oluşturulur. Tek örnekte tespit edilmiştir. 

 

Birinci Teklik Kişi: -sāmış 

üçüncüde ġaçmasāmış, dayanamamış ebeme, ġaşmış gėlmiş ġoca. “Üçüncüde 

kaçmasaymış, dayanamamış büyükanneme, kaçmış gelmiş koca.” 10/400. 

 

2.2.2.3.3. Birleşik Kipli Fiillerin Şartı 

2.2.2.3.3.1. Görülen Geçmiş Zamanın Şartı 

-dX görülen geçmiş zaman kipinin üzerine gelen -i ek-fiiline -sA şart ekinin 

getirilmesiyle oluşturulur. Daha çok üçüncü teklik kişide örneğine rastlanır. Birinci 

teklik ve ikinci çokluk kişi çekiminde örneği tespit edilememiştir. 

 

İkinci Teklik Kişi: -dǖseŋ 

şu cavı̊rḷarı nasıḷ öldürdǖseŋ bi aŋḷaT dėllerimiş. “Şu gâvurları nasıl 

öldürdüysen bir daha anlat derlermiş.”10/404. 

 

Üçüncü Teklik Kişi: -dıysa, -diyse, -duysa, -dīse  

ennetice, u͜urḷayıḳ, ne ġatdıysa ġatıḳ, davar çoğumuş ġayrı, u͜urḷayıvėrikler. 

“Sonuç olarak, uğurlamış, hediye olarak ne verdiyse vermiş, keçi çokmuş gayrı, 

uğurlayıvermişler.” 3/62,  

e͜er damar kėsmedi de kem ̮e indīse tos şėkeri sarıvėreceŋ, iki sāt sōra tos şėker 

bitirir. “Eğer damarı kesmedi de kemiğe indiyse toz şekeri sarıvereceksin, iki saat 

sonra toz şeker ağrıyı bitirir. 8/191,  

e ebe ben nė̄deyin, anam vėrdiyse ben bi şėy yapaman dėdim. “E nine ben ne 

yapayım, annem verdiyse ben bir şey yapamam dedim.” 10/214, 
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nėrden oḷduysa isim de͜işiklī oḷuḳ. “Nereden olduysa ad değişikliği olmuş.” 

13/77. 

 

Birinci Çokluk Kişi: -diysek 

şíndi bubamıŋ yanına gėşdiysek kel bi şėyile ġayıḳ dėnilen şėy̥ile gėşdik 

amıcam. “Şimdi babamın yanına geçtiysek küçük bir şeyle, kayık denilen şeyle geçtik 

amcam.” 2/16. 

 

Üçüncü Çokluk Kişi: -dileŕ se, -dülerse 

o zamanḳı ġayrı nėyle götürdülerse. “O zamanki artık neyle götürdülerse.” 

15/200, 

işde nasıḷ gėldileŕ se. “İşte nasıl geldilerse.” 20/222. 

 

2.2.2.3.3.2. Geniş Zamanın Şartı 

-(X)r geniş zaman kipinin üzerine gelen -i ek-fiiline -sA şart ekinin 

getirilmesiyle oluşturulur. Olumsuz çekiminde ana fiilden sonra -mAz (~-mAs, -mAS) 

eki getirilir. Geniş zamanın şartı yaygın olarak kullanılır. 

 

Birinci Teklik Kişi: -ersem, -ėrsem, -sem 

bize bi ziyāret çeksin, ben ona nasıḷ çekersem. “Bize bir ziyafet çeksin, ben ona 

nasıl çekersem.” 8/460, 

onḷar zandedėrsem hãŋġısınıŋ bö̇yǖ bilmiyorum. “Onlar sanırım hangisinin 

büyüğü bilmiyorum.” 9/73, 

ben ölüsem de mēmet sen yariŋi de tezelē, tezelē. “Ben ölürsem de Mehmet, 

sen yarini de tazele.” 11/249, 
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ben dėdi, davar güTmessem dėdi, ac‿ölürün dėdi, selbes dāda gezmessem 

ölürün ben dėdi. “Ben keçi gütmezsem aç ölürüm, serbestçe dağda gezmezsem ölürüm 

ben, dedi.” 26/21. 

 

İkinci Teklik Kişi: -rsaŋ, -rĭsaŋ, -arsaŋ, -erseŋ 

sen nasıḷ hörmet yaparsaŋ ġarşıya vardīnda onun da hörmet yapmasını bekleŋ 

mi? “Sen nasıl saygı gösterirsen karşı tarafa gittiğin zaman onun da sana sagı 

göstermesini bekler misin?” 8/457, 

isderseŋ barmǡnı dik bi atayın dėmiş. “İstersen parmağını dik tut, bir atayım 

demiş.” 8/495, 

iḷarmayı sorarsaŋ, parakendeyi tā onḷar yeŋi. “İlarma’yı sorarsan, 

Perakende’yi sorarsan onlar daha yeni.” 9/124, 

şímdi hoca‿ărȧrsaŋ saḷırĭḷa şıhḷarda, yobaz arȧrĭsaŋ bėydīnile başḷarda var, 

deli ararĭsaŋ sevişde tamāmı deli dėmiş. “Şimdi hoca ararsan Salur ile 

Bucakşeyhler’de, yobaz ararsan Beydiğin ile Başlar’da var, deli ararsan Sevinç’te, 

tamamı deli, demiş.” 15/114, 

hızır ararĭsaŋ hızır beniŋ, dėmiş. “Hızır ararsan Hızır benim, demiş.” 17/223. 

 

Üçüncü Teklik Kişi: -arsa, -erse, -ise, - se, -r se 

yayḷadan gėldik miydi vėridi, yėrdik, ėdebil se. “Yayladan gelince verirdi, 

yerdik, yapabilirse.” 8/268, 

amma bi met re iki met re yėrde de atḷayabilise, yaḷāḷa meliŋ arasına adam 

sıçĭrarsa da, o da gėderdi, fes‿oḷudu. “Ama bir metre, iki metre yerde de 

atlayabilirse, yalakla melin arasına adam sıçrarsa da o da elenirdi, fesholurdu.” 8/241, 

manavḷar nahıḷ ėylerse biz de ȫle ėylerdik. “Manavlar nasıl yaparsa biz de öyle 

yapardık.” 16/168, 
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asıḷ azmas, baḷ ḳoḳmas, ḳoḳarsa yā ḳoḳar, onuŋ da cinsi ayrandan, dėmiş. “Asıl 

azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar, onun da cinsi ayrandan, demiş.” 17/222, 

oturaḷım ĭramazan amĭca ne dėr se orda bi duraḷım dėdim. “Oturalım, 

Ramazan amca ne derse orada bir duralım, dedim.” 24/151. 

 

Birinci Çokluk Kişi: -(i)sek, -(ü)sek, -rsek, -ersek, -arsaḳ̬ 

şindicik aḷḷah ḳısmat ėderse işde sizleriŋ sayasına ȱk‿üç gün tā ǥún görüsek 

görecė̄z. “Şimdi Allah kısmet ederse işte sizlerin sayesine iki üç gün daha gün görürsek 

göreceğiz.” 3/73, 

dėdim ki māmı̊t durum bȫle bȫle, arabaya yúḱlersek benim param yoḳ dėdim. 

“Dedim ki, Mahmut durum böyle böyle, arabaya yüklersek benim param yok, dedim.” 

4/14, 

şindi meselá, sabahdan sıḳarsaḳ̬, āşama. “Şimdi mesela, sabahtan sıkarsak 

akşama hazır olur.” 6/44, 

hindi asḷımızı inḳār‿ėdersek oḷmas. “Şimdi aslımızı inkar edersek olmaz.” 

8/7, 

ammā şíndi şú bizim türk milletiniŋ yaşadı͜ ımız yėr reşidiye aḷtınından tā de͜erli 

bence, de͜erini bilisek, amma de͜erini bilmessek yoḳ. “Ama şimdi şu bizim Türk 

milletinin yaşadığı yer Reşat altınından daha değerli bence, değerini bilirsek ama 

değerini bilmezsek yok.” 8/174, 

dıḳı yapabilisek şė‿yapardıḳ. “Biraz yapabilirsek şey yapardık.” 23/386. 

 

Üçüncü Çokluk Kişi: -ellerse, -ıḷḷarsa 

Gerileyici ünsüz benzeşmesi sonucu ekte  /-rl-/>/-ll-/ değişmesi yaşanabilir. 

onu tedevi ėtmek uçu, otuḷa purçuḷa ėdellerse ėdellerdi, ėtmezlerse ėtmezlerdi. 

“Onu tedavi etmek için otla purçla yaparlarsa yaparlardı, yapmazlarsa yapmazlardı.” 

8/181, 
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e etmek vėrmezlerse, çay vėrmezlerse, dürüs baḳmazḷarsa ġazanḷarı çaḷardıḳ. 

“E ekmek vermezlerse, çay vermezlerse, doğru düzgün bakmazlarsa kazanları 

çalardık.” 8/311, 

eŋer yaḷana inanıḷḷarsa aḳıḷḷı adam yoḳ dėmişler, ḱóyde. “Eğer yalana 

inanırlarsa köyde akıllı adam yok, demişler.” 15/33. 

 

2.2.2.3.3.3. Gelecek Zamanın Şartı 

-AcAK gelecek zaman kipinin üzerine gelen -i ek-fiiline -sA şart ekinin 

koşulmasıyla oluşturulur. Metinlerde yalnızca ikinci teklik kişi çekiminde tespit 

edilmiştir. 

 

İkinci Teklik Kişi: -acāsaŋ, -ecēseŋ 

anam dėdi evlenecēseŋ evleŋ dėdi āşám. “Annem, evleneceksen evlen, dedi 

akşam.” 1/8, 

dutamassa bobasına dėr ki evlet yėdişdirecēseŋ dürüs yėTişdir. 

“Yakalayamazsa babasına der ki çocuk yetiştireceksen dürüst yetiştir.” 8/335, 

esgileri aŋḷaddıracāsaŋ, ġoyunḷarıŋ yuŋunu eğirillerdi. “Eskileri 

anlattıracaksan koyunların yününü eğirirlerdi.” 12/10, 

bi yėre gėdeceŋ‿á, yörüyelek gėdecēseŋ adaḳḷayān dėrsiŋ. “Bir yere 

gideceksin ya, yürüyerek gideceksen adaḳḷayān dersin.” 22/573, 

tā soracāsaŋ dėyivėrė̄n. “Daha soracaksan deyivereyim.”24/242. 

 

2.2.2.3.4. Katmerli Birleşik Çekimler 

Kip eki almış bir ana fiile koşulan i- ek-fiilinin birleşik çekimli biçimlerinin 

arka arkaya getirilmesi ile üçlü kip meydana getirilir. Katmerli birleşik çekimler 

nispeten az sayıdadır. Rivayet birleşik kiplerinin rivayeti, metinlerde tespit edilmiştir. 
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2.2.2.3.4.1. Geniş Zamanın Katmerli Birleşik Çekimi  

o tā taḳḳada aḷtınḷar duruymuşumuş. “Daha o takkede altınlar duruyormuş 

imiş.” 10/389, 

o kėçeniŋ üsdünde yatıḷḷarmışımış çadırda. “O keçenin üstünde yatırlarmış 

imiş çadırda.” 23/9, 

işde ȫle ȫle getirirlerimişimiş deveyle. “İşte öyle öyle getirirlermiş imiş 

deveyle.” 23/55. 

 

2.2.2.3.4.2. Gelecek Zamanın Katmerli Birleşik Çekimi  

dö̇vecēmişimiş, dedi. “Dövecekmiş imiş, dedi.” 27/29. 

 

2.2.2.4. Ek Fiil Çekimi 

Ad soylu sözcüklerin yüklem olarak çekimlenebilmesi için ekleşmiş bir fiil 

olan i- (<ET er-) kullanılır (Atmaca, 2017: 182). MYA’da ek fiilin, ÖTT’de olduğu 

gibi, geniş zaman, görülen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman ve şart olmak üzere 

dört çekimi bulunmaktadır. Olumsuz çekimi değil sözcüğünün fonetik varyantlarıyla 

gerçekleştirilir. 

 

2.2.2.4.1. Ek Fiilin Geniş (Şimdiki) Zaman Çekimi 

Birinci Teklik Kişi: -(y)ın, -(y)in, -(y)un, -(y)ün, -ǖn 

ÖTT’deki birinci teklik kişideki /-m/ ünsüzünün yerine, MYA’daki birçok fiil 

çekiminde olduğu gibi, /-n/ kullanımı karakteristiktir. 

bėydīn ḱóyündenin. “Beydiğin köyündenim.” 1/1, 

yėTmiş sekiz yaşındayın. “Yetmiş sekiz yaşındayım.” 4/2, 
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ben burda ekin bekcisiyin. “Ben burada ekin bekçisiyim.” 9/66, 

ben yórǖn‿á, benim ġuḷaḳḷar az duyur. “Ben Yörüğüm ya, benim kulaklar az 

duyar.” 13/11, 

honamḷı yörǖyün anam. “Honamlı Yörüğüyüm annem.” 19/2, 

abıḷamdan gözelin. “Ablamdan güzelim.” 22/35. 

 

İkinci Teklik Kişi: -sıŋ, -siŋ, -suŋ 

sen aḳḷı başında piyadōḷu halilsiŋ dėr. “Sen aklı başında Piyadeoğlu Halil’sin, 

der.” 3/39, 

sen ceseretli adamsıŋ dėdi. “Sen cesaretli adamsın, dedi.” 3/97, 

ha işde, biri yėTmiş sekiz yaşındasıŋ dėdi. “Evet işte, birisi yetmiş sekiz 

yaşındasın, dedi.” 4/96, 

sen nerdensiŋ şíndi? “Sen neredensin şimdi?” 9/150, 

mezbursuŋ indiremēceŋ maḷı, iḉinde ġaḷdı. “Mecbursun, indiremeyeceksin 

malı, içinde kaldı.” 24/224. 

 

Üçüncü Teklik Kişi: -ø, -dır, -dir, -dur, -dür 

Ek fiilin geniş zaman üçüncü teklik kişi çekimi ya eksiz olarak gerçekleştirilir 

ya da Eski Türkçedeki tur- yardımcı fiilinin geniş zaman çekimindeki turur yapısından 

kısaltma yoluyla oluşturulan -dXr eki kullanılır. 

bėş gėçi var hindi. “Şimdi beş keçi var.” 25/63; 

sülēmenbėy sülēmenbėy dėdikleri, bamyadır yėdikleri. “Süleymanbey 

Süleymanbey dedikleri, bamyadır yedikleri.” 3/7, 

tilkiler tilkiler dėdikleri, ġȯruḳdur yėdikleri. “Tilkiler Tilkiler dedikleri, 

koruktur yedikleri.” 3/13, 
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biz asḷımıza idirizli yórǖ dėriz biz, neslimiz idirizlidir yāní. “Biz aslımıza İdrisli 

Yörüğü deriz, neslimiz İdrisli’dir yani.” 13/16. 

 

Birinci Çokluk Kişi: -(y)ıs, -(y)ız, -(y)iz, -iS, -ik 

oraya bāḷıyıs. “Oraya bağlıyız.” 4/6, 

o ġayıP geleniŋ nesliyiz biz. “O kayıp gelenin nesliyiz biz.” 13/40, 

biz yörük de͜iliS. “Biz Yörük değiliz.” 18/83, 

çėḉġardayız o zaman. “Çeçkar’dayız o zaman.” 27/40. 

 

Azerbaycan Türkçesinde olduğu gibi, -XK biçimi de metinlerde tespit 

edilmiştir. 

 türküyeyik biz. “Türkiye’yiz biz.”  8/328. 

 

İkinci Çokluk Kişi: Metinlerde örneği tespit edilememiştir. Ancak -sXŋXz 

biçiminde olması beklenir. 

 

Üçüncü Çokluk Kişi: -ḷar, -ler 

MYA’da -dXrlAr ya da -lArdIr yapısındaki hece düşmesiyle oluşan kısa biçim 

kullanılır. 

baḳma zamānıŋ bereketi, ėlli ikili, ėll‿üḉlü yıḷḷar. “Bakma zamanın 

bereketiymiş, eli ikili, elli üçlü yıllar.” 21/265. 

 

2.2.2.4.2. Ek Fiilin Görülen Geçmiş Zaman Çekimi 

İkinci teklik ve çokluk kişiler ile üçüncü çokluk kişiler için metinlerde bu 

çekime rastlanılmamıştır. 



250 

 

 

Birinci Teklik Kişi: -(y)dım, -(y)ıdım, -y̥udum, -udum 

heP hududḷardaydım ben. “Hep sınırlardaydım ben.” 1/51, 

candarmayıdım ben, iki buḉuḳ sėne yapdım. “Jandarmaydım ben, iki buçuk 

sene askerlik yaptım.” 7/53, 

asgerde çavı̊şıdım. “Askerde çavuştum.” 15/175, 

ben ġoyuncuy̥udum. “Ben koyuncuydum.” 17/32, 

benim bu emineniŋ hėsabı yoğ̥udum tā canım, on iki on üç yaşḷarındayın. 

“Benim bu Emine gibi değildim daha canım, on ik on üç yaşlarındayım.” 21/58. 

 

Üçüncü Teklik Kişi: -ıdı, -idi, -udu, -üdü, -ydı, -ydi, -ĭdı, - di, -ŭdu 

ulen esgiden ne ḱópeklerimiz varıdı yā. “Eskiden ne köpeklerimiz vardı ya.” 

1/98, 

gėşli̬im feneydi benim birez. “Gençliğim biraz fenaydı benim.” 3/138, 

şo deŋiziŋ beri yanında oḷḷardaydı işde. “Şu denizin beri yanında oralardaydı 

işte.” 6/29, 

şíndi deveniŋ hatȧbı varĭdı āşdan. “Şimdi devenin ağaçtan semeri vardı.” 8/586 

ebeme, adı úmmaniydi de, tėyin dėllerdi. “Nineme, adı Ümmühani idi ama 

Tėyin ‘Sincap’ derlerdi.” 9/8, 

o çoḳ gözel oḷurŭdu. “O çok güzel olurdu.” 12/307, 

ėyiydi her şėyimiz, derslerimiz de ėyiydi. “İyiydi her şeyimiz, derslerimiz de 

iyiydi.” 15/23,  

hindiki gibi de var da o‿ğadaḳ yobaz dė̄l di. “Şimdiki gibi de var da o kadar 

yobaz değildi.” 21/317. 
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Ek-fiil çekiminin ünlüleri ilerleyici benzeşme sayesinde uyuma girse de orta 

damak ünsüzlerinin bulunduğu sözcüklerde bu uyum bozulabilmektedir. 

tuḷuḳ meşḱúrudu. “Tuluk meşhurdu.” 6/71. 

 

Birinci Çokluk Kişi: -(y)dıḳ, -(y)dik, -ıdıḳ, -idik 

gėce biz aḷtı asgeridik. “Gece biz altı askerdik.” 1/54, 

biz o yórüklerden dė̄liz, davarcıydıḳ biz. “Biz o Yörüklerden değildik, 

keçiciydik biz.” 1/68, 

şíndi o zaman biz bedirmu͜ãrınıŋ ordaydıḳ. “Şimdi o zaman biz Bedirpınarı’nın 

oradaydık.” 9/59, 

bunḷarıḷa yaşarıdıḳ biS amma sāḷamıdıḳ. “Bunlarla yaşardık biz ama 

sağlamdık.” 12/82, 

amma tabi biz de haḲġaten siŋirliydik o zamanḷar. “Ama tabiî biz de hakikaten 

sinirliydik o zamanlar.” 15/173.  

 

2.2.2.4.3. Ek Fiilin Öğrenilen Geçmiş Zaman Çekimi 

Ek fiilin öğrenilen geçmiş zaman çekiminin, en yaygın olarak üçüncü teklik 

kişide örnekleri bulunmaktadır. 

 

Birinci Teklik Kişi: -ymışın 

o zaman ben dört yaşındaymışın. “ O zaman ben dört yaşındaymışım.” 9/3. 

 

İkinci Teklik Kişi: -ymışsıŋ 

sen haḳḷıymışsıŋ dėdi båbam írāmetli. “Sen haklıymışsın dedi, rahmetli 

babam.” 10/360. 
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Üçüncü Teklik Kişi: -ımış, -imiş, -umuş, -(y)ümüş, -(y)ĭmış, -ŭmuş, -ymış, -

ymiş, -ymuş 

esás buranıŋ ġurucusu çoḷaḳḷı sülēmen bėyimiş. “Esas buranın kurucusu 

Çolaklı Süleyman Bey imiş.” 2/78, 

hayvan da çoğumuş o zaman onḷarda. “Hayvan da çokmuş o zaman, onlarda.” 

3/51, 

meğárá anamıŋ anasıyĭmış, tėyin ġarı. “Meğerse annemin annesiymiş Tėyin 

Ġarı. 9/7, 

dört ġarısı varımış, ġarınıŋ birisi kürdümüş. “Dört eşi varmış, eşinin biri Kürt 

imiş.” 9/160,  

köpekler ġuduzŭmuş. “Köpekler kuduzmuş.” 10/368, 

o zaman da davar ġıymatlíymış. “O zaman da keçi kıymetliymiş.” 16/17, 

bunuŋ bobası sürücüyümüş. “Bunun babası sürü sahibiymiş.” 17/77, 

o adam sözünüŋ ėriymiş. “O adam sözünün eriymiş.” 24/227, 

ırāmatḷı ėbemiŋ varımış da ġırḳġavaḳdǡ, ondan bilirin. “Kırkkavak’taki 

rahmetli ninemin varmış da, oradan biliyorum.” 26/135, 

ǥúmüşden oḷuyoru hȫle pürçüklü pürçüklü, şıŋġıḷḷı, ǥúmüşümüş. “Gümüşten 

oluyor şöyle pürçekli pürçekli, şıngırtılı, gümüş imiş.” 26/136, 

ġuzu yuŋuymuş. “Kuzu yünüymüş.” 27/112. 

 

Metinlerdeki kimi örneklerde katmerli ek fiil çekimine rastlanılmaktadır. 

ǡzı açığımışımış ġarınıŋ. “Kadının ağzı açıkmış.” 9/10, 

bu dikmendē bi yörükler varmışımış. “Bu Dikmen’de bir Yörükler varmış.” 

9/161, 
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dėrke bėlinde bi tanĕ daPȧnçası varımışımış, topḷu muydu nėydi? “Derken 

belinde bir tane tabancası varmış, toplu muydu neydi?” 9/228, 

sōna soy‿ad yōmuşumuş evel. “Sonra, soyadı yokmuş eskiden.” 22/205. 

 

Birinci Çokluk Kişi: -muşuz. 

evel biz hilá yȱmuşuz canım. “Eskiden biz falan yokmuşuz canım.” 12/99 

 

2.2.2.4.4. Ek Fiilin Şart Çekimi 

Metinlerde çok fazla örneği bulunmamaktadır. En yaygın olarak üçüncü teklik 

kişide -XsA biçiminde görülür. 

 

İkinci Teklik Kişi: -iseŋ 

ördēğ̥ seŋ göle gėl, şahiniseŋ çöle gėl. “Ördek isen göle gel, şahin isen çöle 

gel.”  11/267. 

 

Üçüncü Teklik Kişi: -ısa, -ise, -ysa, -yse, -ĭsa 

yėTmiş sekiz nėciyse. “Yetmiş sekiz, neyse.” 4/97, 

iḉde ne varĭsa temizlerimiş. “İçte ne varsa temizlermiş.” 8/217,  

dǟlise bunḷar dayımıŋ uşǡ emme bilmezdiḱ. “Değilse bunlar dayımın çocuğu 

ama bilmezdik.” 16/21, 

nedenise oŕanıŋ havası ó̄le. “Nedense oranın havası öyle.” 20/230, 

şȫle bi baḳaḷḷardı onuŋ aḷtı tozḷuysa hėç sesdenmeyėn varıḷḷar gėdellerdi. 

“Şöyle bir bakarlardı, onun altı tozluysa hiç seslenmeden giderlerdi.” 21/387, 

yeŋgene yaḳınısa dēze dėyebilisiŋ. “Yengene yakınsa teyze diyebilirsin.” 

22/248, 



254 

 

nėyse ordan döndük, aḷdıḳ geldik buraya. “Neyse oradan döndük, buraya aldık 

geldik.” 24/82, 

hayırḷısı nāsiP‿barısa oḷur. “Hayırlısı, nasip varsa olur.” 27/136. 

 

2.2.3. Manavgat ve Yöresi Ağızlarında Söz Yapımı 

Bu başlık altında ÖTT ile fonetik açıdan az çok farklılaşan veya ÖTT’de 

kullanılmayan ekler ele alınmıştır. Bu yüzden verilmeyen eklerin MYA’da olmadığı 

düşünülmemelidir. 

 

2.2.3.1. Addan Ad Yapan Ekler 

+Ā: Hastalık adlarıyla nitelik bildiren adlar türetir. -AğI ekinin birleşip 

kaynaşmasıyla oluşur. 

temrē “temriye” 3/123, dumā “grip, nezle” 11/82. 

Bir sayısına eklenerek “iyice” anlamını verir. birė̄ 22/323.  

+Aç~ +Aş: Hayvan türü adı yapar.  

ėrkeç “iğdiş edilmiş, iki üç yaşındaki erkek keçi” 22/374, ėrkeş 25/99, veç 

“enenmiş erkek keçi” 22/373, üveç 22/373. 

+AdAk: Yansıma kökler üzerine gelerek bir işin aniden olduğunu belirten 

zarflar türetir.  

taḳadaḳ “tak diye, bir anda” 8/27, cızadaḳ “cız diye, bir anda” 10/52, zavadaḳ 

“zav diye, bir anda” 15/189, şaŋġıradaḳ “şaŋgır diye, bir anda” 22/555; tiŋgedek “bir 

anda, aniden” (MDD-Salur). 

+AdAn: Yansıma kökler üzerine gelerek zarf fonksiyonun sözcük türeten bir 

diğer ektir. 

ǥúmeden “güm diye, bir anda” 1/75. 
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+Ak: Adlarda küçültme fonksiyonunun yanı sıra yer adı da türetir. Bu ek, Türk 

yazı dillerinde ve ağızlarında küçültme anlamlı adlar oluşturmada da sıkça kullanılır 

(Serebrennikov ve Gadjieva, 2011: 97). 

sazǡŋ “sazlığın”  1/60, teFek “üzüm yaprağı” 6/26, ġoyaḳ “koyak” 8/87, ōḷaḳ 

“oğlak” 8/568, yaḷaḳ “küçük çukur” 21/417, özek “verimli sulak yer” 24/167. 

+Al: Daha çok nitelik bildiren sıfatlar ve yer adları türetiminde kullanılan bir 

ektir (Güzel, 2015: 25). 

çėpel “çalı çırpı; maki” 21/52. 

+Aŋ, +An: Başlıca yer adı ya da yerin niteliğini gösterir.  

bėleŋlerde “yüksek yerde, geçitte”  3/2, baḷḳan “su birikintisi” 8/143, ḳıraŋı 

“kıyısı, kenarı” 8/513. 

Çeşitli somut adlar türetir: 

köken “kavun, karpuz, kabak vb. bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları” 

24/154. 

Eşya adı türetir: 

topan “bir çeşit yastık” (MDD-Ahmetler). 

+At: Bir örnekte yer adı yapmıştır. 

gözet daşı “gözetleme yeri” 17/123 [< göz+e-t?] (Güzel, 2015: 41). 

+CA: Aslında bir çekim eki olsa da hayvan adı türetmiştir. 

yāmı̊rça “Alageyik” 22/416. 

Yerleşim yeri adı da meydana getirerek kalıcı ad oluşturmuştur. 

ilice “Manavgat’a bağlı Ilıca mahallesi” 22/226. 

+cana: Adlara eklenerek zarf oluşturur. 

fazḷacana “fazlaca” 23/298. 

+cēz/+cė̄z: Küçültme işleviyle adlar türetir. 
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bicė̄z “biricik, tek” 10/317, bicēz 24/73. 

+caḳ: +ca ekiyle ET’deki +ok pekiştirme ekinin kaynaşmasıyla meydana 

gelen birleşik bir ektir (Güzel, 2015: 53). 

öŋcek “önlük” 11/133, ġoḷcaḳ “kirmen eğirirken kola sarılan kolluk” 11/136, 

ayaḳcaḳ “dokuma tezgâhı ayaklığı” 11/139.  

-CXlXk: Uğraşı ve meslek adları türetir. 

yórükçülük “Yörüklük” 6/27, davarcıḷıḳ  “keçicilik” 6/27. 

-çX: MYA’daki ünsüz uyumuna bağlı olmayan bir ektir. Bu ekte eskicil yapı 

korunmaktadır. 

demirçiler “Demirciler” 4/3, ġaramançı “Karamancı” 10/89, ormançı 

“ormancı” 23/169, oyunçu “hilekâr”, yaḷançı “yalancı” (MDD-Oymapınar). 

-danḷıḳ: Farsça -dān ekinin fonksiyonunun unutulması üzerine aynı görevdeki 

eklerin yığılmasıyla oluşmuş birleşik bir ektir. ÖTT’de de bulunan çaydanḷıḳ 

sözcüğünün yanı sıra MYA’da şu örnekte de görülür: 

çavdanḷıḳ “devenin erkeklik organına takılan nesne” (<çav “devenin erkeklik 

organı”) 8/585. 

Aynı Farsça ekle oluşturulmasa da MYA’da Arapça ḳabr ve Farsça -istān 

ekiyle oluşturulan ve “mezarlık” anlamına gelen kabristan sözcüğüne Türkçe benzer 

işlevde bir ek getirilerek yaşanan ek yığılması sonucu “mezarlıklık” anlamına 

gelebilecek ġab risdenlik 27/8 sözcüğü de türetilmiştir. Bu türetme çaydanḷıḳ, 

çavdanḷıḳ gibi sözcüklere analoji (benzetme) yoluyla oluşturulmuş olmalıdır. 

-dXrXk: Nesne adı türetir. 

buyunduruḳ “çift süren hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için 

boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember” 10/65, ǥó̄ğ̥üsdürük “devenin göğsüne 

takılan nesne” 8/584. 

+ḷā: Bu ek, +ḷaġu ekinden kısalma yoluyla oluşmuştur ve +lA- eki ile -gU 

ekinden oluşan birleşik bir ektir (Kaçalin ve Bilgin, 1997). EOT’deki namazlaġu 
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“seccade” örneğinden hareketle –ġu ekini sıfat-fiil olarak kabul eden çalışmalar 

bulunmaktadır (Yavuz, 2006: 109).  Buna göre +ḷā eki, +ḷa addan fiil yapma eki ve 

eskicil bir sıfat-fiil eki olan –gu ekinin birleşip kaynaşmasıyla oluşmuştur (Küçükballı, 

2013: 198). Bu ekin daha çok nesne ve alet adları yaptığı görülmektedir. 

namazḷā doḳuḷḷardı. (<namaz+laġu) “Seccade dokurlardı.” 8/573, 

ekmė̄ işde, senidiŋ oḷur, oḳḷāŋ, şişiŋ, sacıŋ. (<oḳ+laġu) “Ekmeği işte, senidin 

olur, oklavan, şişin, sacın.” 12/293, 

oḳḷǡyḷa sėnidiŋ üsdünden atarıs. “Oklavayla senidin üstünden atarız.” 23/127, 

ġıḷā işde eğeledīŋ, hėye kesginlī oḷuyoru. (<ḳı+laġu~ḳıl+aġu?) “Kılağı işte 

eğelediğin, evet kesginliği oluyor.”  22/494, 

ha  paḳḷā dilimi dilerdim, hem çoḳ gözel dilerdim. (<baḳ+laġu) “Evet, baklava 

dilimi dilimlerdim, hem de çok güzel dilimlerdim.” 23/164. 

+lAk: Nitelik bildiren adlar oluşturur. 

gebelek “koyunların karaciğerinde meydana gelen bir hastalık” 8/145, ġavḷaḳ (I) 

“saçı dökülmüş kimse ya da kabuğu dökülmüş ağaç” (MDD-Bucakşeyhler), ġavḷaḳ 

(II) “hazırlıksız, boş” 27/64 

Hayvan adları oluşturur: 

bozḷaḳ “eti yenen bir tür av kuşu” 22/338, dayḷaḳ (<tay+ḷaḳ?) “buhur deveyle 

yoz devenin birleşmesinden doğan deve” 20/242 

+ḷaŋ: Nitelik bildiren ad türetir. 

suḷaŋ “sulak yer” (MDD-Hacıobası).  

+ḷān/+lēn ~ +ḷǡn/+lė̄n: MYA’da -Xş mastar ekinin üstüne gelerek -IncA ya da 

-(X)r ... -mAz görevinde zaman zarfı üreten bu ekin +lAyIn ekinden kısaltılarak 

oluştuğu bellidir. Kimi çalışmalarda -lAyIn ekinin, deyü>deyi zarf-fiilli yapıdan /d/>/l/ 

gelişmesiyle ortaya çıktığı belirtilir. Eski Türkçede teyin biçiminde /n/ ile genişletilmiş 

örneğinin bulunması dayanak olarak gösterilir. Çağdaş yazı dillerinden Tatarcadaki 

hatunlayın/hatundayın “bir kadın gibi” örneği de tanık olarak verilir. Bu yapının gibi, 
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diye, olarak gibi anlamları koruduğunu belirten yazar,  “gece deyi(n) (‘diye’) yattı> 

gece-leyin yattı.” örneğini de verir (Kuznetsov, 1997: 245-246).  

TTA’da adlar üzerine gelerek uğurlayın “gizlice”, yamaçlayın “yamaca doğru” 

gibi durum zarflarıyla yön gösteren zarflar ve yatsılayın “yatsı vakti”, āşamleyin 

“akşamleyin” gibi zaman zarfları türetir (Güzel, 2015: 168-170). Bu ekin MYA’daki 

temel fonksiyonu ise zaman bildiren bir zarf oluşturmasıdır. Ancak fiilin -Xş ekiyle 

adlaştırılıp ardından +lAyIn ekiyle zarflaştırılması MYA’ya özgü bir yapı olsa 

gerektir. Ş. Tekin, bugün sadece zaman bildiren sözcüklere getirilerek zaman zarfı 

yapan +leyin ekinin bu biçimiyle ilk defa ortaya çıktığı Eski Oğuz Türkçesinde bir de 

tarz zarf tümleci yaptığını belirtir. EOT için verilen örnekler arasında [-düg 

+i+n+leyin] biçimindeki yapılar dikkati çeker (Tekin, 2001: 239). Burada fiil köküne 

fiilimsi aldıktan sonra söz konusu ekin geldiği görülür. MYA’da da EOT’ye koşut 

olarak, sıfat-fiil üstüne gelmese de, -Xş fiilimsi ekinin ardından +ḷān/+lēn ~ +ḷǡn/+lė̄n 

ekinin gelmesi arkaik yapının korunduğunu gösterir. 

torunḷar gelişlēn mahanaḷıḳ sıra gözümüz açıḷıyoru. “Torunlar gelince 

bahaneyle gözümüz gönlümüz açılıyor.” 5/37, 

bėleŋ ilifatda hocaḷıḳ yaparḳa izmire çıḳmış tayíní ora çıḳışḷǡn varmış gėtmiş. 

“Belenalan köyünde imamlık yaparken İzmir’e tayini çıkmış, ora çıkınca varmış 

gitmiş.” 8/434 

daşı vuruşḷǡn nė̄tdi, orayı aŋḷamadım. “Taşı vurunca ne yaptı, orayı 

anlamadım.” 9/263 

bu adamı görüşlė̄n beni sikdir ėtdi. “Bu adamı görünce beni umursamadı.” 

9/279, 

hȫle gėdişlė̄n deŋize, gemi ne ileri ne geri, ne ileri ǥótürebilmişler ne geri. 

“Şöyle gidince denize, gemiyi ne ileri götürebilmişler, ne geri.” 17/231, 

şurda bi senet yazaḷım, bú‿senede yārın parayı gönderirsiŋ sen, dėyişlė̄n 

tamam dėdi. “Şurada bir senet yazalım, bu senete yarın parayı gönderirsin sen, deyince 

tamam dedi.” 24/228 
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bubama saḷdırışḷān ġoyu ġoyuvėrdim zopayı. “Babama saldırınca koyu 

koyuverdim sopayı.” 25/232. 

Bunlar dışında da şu örnekleri vermek mümkündür: varışḷān “varınca/ varır 

varmaz”, ġarnı acıḳışḷǡn “karnı acıkınca/ acıkır acıkmaz”, silkişlė̄n “silkince/ silker 

silkmez”. 

+lAyI: MYA’daki bu ek, Köktürkçe ve Uygurca metinlerde +leyin ekinin 

fonksiyonlarını üstlenebilen eklerden biri olan +lAyU ekinin kalıntısı olsa gerektir 

(Tekin, 2001: 241). 

gėceleyi köpek de yėyázdı. “Geceleyin köpek de yiyeyazdı.” 9/279. 

+lAk: Nesne adı yapan +dXrXk ekiyle aynı fonksiyondadır. 

ǥóküzlek (<gögüs+lek) “devenin göğsüne takılan nesne” 8/584, ġapsaḷaḳ 

(<ġapısa “büyük bahçe kapısı” + ḷaḳ?) “hayvanlar için koruma kapısı” 8/518. 

+mIK: Bir örnekte bitki adı yapmıştır. 

ġaramıḳ “sert ve uzun dikenli ufak boylu çalı” 9/67. 

+tı: MYA’da -Iş ekiyle genişletilmiş yansıma köklere gelen bir ektir. 

dıbıştı “ses, gürültü” 21/139 ~ cıbıştı “ses, gürültü” 

 

2.2.3.2. Fiilden Ad Yapan Ekler 

-AcAk: Aslında bir sıfat-fiil eki olan bu ek, kalıplaşmış adlar da oluşturmuştur. 

atacaḳ “hallaç tokmağı” 23/192, bācaḳ “bir yığını bağlamaya yarayan nesne” 

22/322, çaḷacaḳ “yoğurt mayası” 22/487 

-AncIl: Bir şeye eğilimli olma fonksiyonuyla ad yapan bir ektir.  

süsencil “çokça boynuz vuran, süsücü”25/225. 

-be: Bir örnekte karşımıza çıkan bu ek, ses uyumu sonucu ortaya çıkmış -mA 

ad-fiil ekinin bir değişkesidir. -mA eki, yazı dilinde de dolma, sarma, uçurtma gibi 
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kimi örneklerde görüldüğü üzere birtakım kalıcı adlar oluşturabilmektedir. MYA’daki 

kömbe örneğinde de bu ad-fiil eki, temel işlevinden sıyrılarak bir yapım eki gibi 

kullanılmıştır. 

kömbeyi (<köm “gömmek” -me) “iki sac arasında, kızgın küle gömülerek ya da 

fırında pişirilen bir çeşit kalın ekmeği” 23/138. 

Taşeli Yöresi’nde gömme biçiminin de kullanılması aykırılaşma olayını 

doğrulamaktadır. Bazı Kıpçak dillerinde böyle bir ünsüz değişimine rastlanır.50  

-biç: İşlek bir ek değildir. 

töllenbiç (<töllen- “sarkmak”) “olgunlaşmadan düşen incir” 23/269, siklenbiç 

(<siŋlen- “gizlenmek, saklanmak”) “saklambaç” 27/160. 

-cI: Tespit edilen örneklerde insan ve hayvanların gebelik durumunu ortaya 

koyan bir ek olduğu görülür. 

bortḷacı “gebe deve” 25/87, ġunḷacı “gebe hayvan” 22/357, ġuzḷacı “gebe, 

doğuracak hayvan” 8/50, hamilleci “gebe, hamile” 22/357 

-dı: Tek örnekte tespit edilmiştir. 

sındı “makas” 453 

-(y)esek: Bu ek, MYA’da sadece dėyesek, göresek ve gelesek sözcüklerinde 

yaşayan arkaik bir ektir ve -AnAk ekiyle aynı fonksiyondadır. Derleme Sözlüğü’nde 

deyesek sözcüğüne “atasözü” karşılığı verilerek tespit edildiği yöre olarak sadece 

Manavgat’a bağlı Ahmetler Köyü gösterilmiştir (DS-IV, 1993: 1446).  

dėyesek “özlü söz” 10/277, gelesek “gelenek, görenek” 8/297, göresek “görenek” 

8/340. 

-et: Sınırlı sayıda örnekte görülür. 

ölet “öldürücü hastalık salgını, kıran” 12/102. 

 
50 Bilindiği üzere Kazakçada da /m/ ünsüzüyle biten bir sözcüğe /m/ ile başlayan bir ek geldiği zaman 

/m/>/b/ değişmesi yaşanır: jum-baq “bulmaca” gibi. Ayrıca Kazaklarda kömbe adında tandırda 

hazırlanan bir et yemeği bulunmakta ve ayrıca kömbe nan adında bir ekmek çeşidi de hazırlanmaktadır. 
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-gAn: Bazı bilim insanları bu eki ET -GAn sıfat-fiil ekine bağlamakta ve 

EOT’de hece başındaki /g/ sesinin düşmesiyle ortaya çıkan -An sıfat-fiil eki ile /g/ 

sesini düşürmeden devam eden -GAn ekinin görev açısından ayrıştığını ileri 

sürmektedirler (Güzel, 2015: 333).  

soḷuğan “sık sık soluyan, çok soluyan (at)” 8/27, dirgen “harmanda sapları 

yaymaya yarayan demirden, çatallı bir tarım aracı”  21/352. 

-gAç: Çeşitli somut adlar türetmede kullanılır. 

bişirgeç “ekmek pişirmekte kullanılan ağaç çevirgeç” 16/181, süzgeç 

“yapışkan otu, çoban süzgeci” 22/311, ġıstırġaç “yengeç” 22/398. 

-ġıç: Nesne adı türetir. 

saḷḷaŋġıç “salıncak” 27/159. 

-gXn: Sıfat ve ad türeten yaygın bir ektir. 

ġızġın “çok ısınmış” 5/13, iŋgin “yüksekte olmayan, alçak (yer)” 25/179, 

kėsgin “keskin” 18/99, sıḳġın “sıkıntılı, bungun” 26/45, siygin “sidik” 8/502, şıpġın 

“sağanak yağmur” 23/425, ǥó̄ğüs dutġunu “nefes darlığı, astım”  9/216. 

-mIk: Fiilden somut adlar türetir. 

işemī (<işemik) “sidiği” 27/124. 

-vXk~ -yXk: -vıḳ, -vik, -vuḳ, -vük eki ÖTT’de görülmezken TTA’nın da bir 

kısmında kullanılmaktadır. Bu eke ilk olarak tarihî Kıpçak Türkçesinde az sayıda 

örnekte rastlanmaktadır ve bugün özellikle Kıpçak grubu Türk yazı dillerinde 

(Kazakça, Nogayca, Tatarca, Karaçayca vb.) kullanılmaktadır. Bu ek, Batı grubu Türk 

yazı dillerinden Türkmencede de görülür. Bu fiilden ad yapan ek, daha çok ses 

yansımalı sözcüklerde kullanılmaktadır. Ekin Eski Türkçedeki -gUk veya -gAk 

ekinden ortaya çıkmış olma ihtimali bulunmaktadır.  /g/> /v/ değişmesi Kıpçak grubu 

yazı dillerinde ve ağızlarında yaygın görülen bir değişmedir. TTA’da bu ekin 

görülmesi Kıpçak etkisi olarak düşünülebilir (Özkan, 2007: 42-46). Metinlerdeki 

örneklerin dışında da Çolaklı’ya bağlı Yağlılar mevkisinde bulunan ve yazın suyu 

kuruyan bir derenin adı şarlavık’tır.  
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ḳıḷdıravıḳ “oğlak ve kuzuların boynuna takılan küçük çan, çıngırak” 8/568, 

ḳıḷdıravı̊ḳ 8/568, şarḷavıḳ “çağlayan” 6/52, taḳırdǡḳ 6/72, taḳırdavuḳ (I) “tahtadan 

yapılan yayık yayma aracı” 16/134, taḳırdavuḳ (II) “kuzu ya da koyun başlıklarına 

dikilen küçük çıngırak” 8/569. 

MYA’da bu ekin muadili sayabileceğimiz bir de -yXk eki bulunmaktadır. 

Tarihî kayıtlara göre 1455 tarihinde Manavgat’a bağlı Gürleyik adında bir yerleşim 

yeri de bulunmaktadır (Karaca, 2009: 152). 

suyuŋ şarḷadī yėre, şarḷayıḳ da dērmen şeklinde aḳan yėre şarḷavıḳ dėller. 

“Suyun şarladığı yere şarḷayıḳ da değirmen şeklinde akan yere şarḷavıḳ derler.” 8/564. 

 

2.2.3.3. Addan Fiil Yapan Ekler 

+sXn-: Oğuz grubu Türk yazı dillerinde ender olarak ve sadece Azerbaycan 

Türkçesinde görülen bu birleşik yapılı ek (İlker, 1997: 87), Doğu ve Kuzey grubu Türk 

yazı dillerinde daha yaygındır (Güzel, 2015: 515).  

ayıpsın- “utanmak, ayıp saymak” 8/218; çoḳsun- “çok görmek” (MDD- 

Çolaklı) 

+sUrA-: Eski Türkçede yoksunluk bildiren fiiller türeten +sIrA eki (Gabain, 

1988: 50), MYA’da işlek değildir. ÖTT’de görülmeyen bu ek, Türkmence ile Doğu ve 

Kuzey grubu Türk yazı dillerinde arzu bildirme, yoksunluk duyma gibi farklı 

fonksiyonlarla kullanılmaktadır (Güzel, 2015: 518) 

susuradım “susadım” 10/431, güçsüremiş “güçsüz görmüş” 17/228, çaysıra- 

“çay içmek istemek” (MDD- Saraçlı Yörükleri) 

 

2.2.3.4. Fiilden Fiil Yapan Ekler 

-der-: Az kullanılan ettirgenlik eklerindendir. 

ben halili gönderiyin dėmiş. “Ben Halil’i gönderirim, demiş.” 3/146 
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baḳ kendi vėriyorur bi de dönderip dövüyorur. “Bak kendi veriyor, bir de 

döndürüp dövüyor.” 10/231 

-dir-: MYA’da yazı diline göre fiillere farklı çatı etki getirilebilmektedir. 

gėce ġaḳar anasına emdiridik. “Gece kalkar annesine emzirirdik.” 25/90. 

 

2.2.4. Fiilimsiler 

Yörede yazı dilindeki fiilimsi ekleri de kullanılmakla birlikte farklılaşanlar bu 

bölümde ele alınmıştır.  

 

 

2.2.4.1. Sıfat-Fiil Yapıları 

-Al: ÖTT’deki -Ar sıfat-fiil ekinin ses dönüşümleri sonucu MYA’da 

varyantlaşmış biçimidir. 

esgiden yataḷ‿andız vardı yėrde. “Eskiden yatar andız her yerde vardı.” 9/210 

-ġun: Bu ek, -GAn gibi varlıkların ve nesnelerin kimi özelliklerini gösteren 

sıfatlar türetir (Korkmaz, 2014: 343). 

yå, ġonya hudūdunda oturġun Ḳonyaḷıḷardan aḷıdıḳ. “Yahu, Konya sınırında 

oturan Konyalılardan alırdık.” 4/68 

 

2.2.4.2. Zarf-Fiil Yapıları 

Fiilimsiler açısından MYA ile ÖTT arasındaki en büyük farklılaşma zarf-fiil 

yapılarında ortaya çıkmaktadır. ÖTT ile ortaklaşan yapıların yanı sıra MYA, zengin 

bir zarf-fiil varlığına sahiptir. 

-a, -e, -ı, -i, -u, -ü: Bu ünlü zarf-fiil ekleri, ÖTT’de birleşik fiillerde ve 

ikilemelerde kullanılsa da, Gazipaşa ağızlarında olduğu gibi, MYA’da da amaç 
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bildiren -mAyA yapısının yerine kullanılmaktadır (Küçükballı, 2013: 202). Bu ünlü 

zarf-fiil eklerinin özellikle gėt- “gitmek” fiilini istemesi dikkat çekicidir. 

ordan gelin aḷı gėderke yüzǖ baŋa vėrdiler. “Oradan gelin almaya giderken 

yüzüğü bana verdiler.” 3/132, 

çaḷışa gėderdi, yúḱ çekerdi. “Çalışmaya giderdi, yük çekerdi.” 6/15. 

 

-aḷaḳ, -elek: ÖTT’deki -ArAk zarf-fiil ekinin MYA’da akıcılar arasında 

yaşanan ses değişmesi sonucu oluşmuş varyantlarıdır. 

soḷ tarafıŋa tanıyaḷaḳ gėt dėdi. “Sol tarafına bakarak git, dedi.” 1/132, 

manavġada yörüyelek gėderdik amcam. “Manavgat’a yürüyerek giderdik 

amcam.” 2/29, 

bėyşēr ǥólünüŋ bi yanından bi yanına atḷayan ilk deveci kervanı, deveyi kėsmiş 

ġurban oḷaḷaḳ. “Beyşehir Gölü’nün bir tarafından bir tarafına geçen ilk deveci kervanı, 

deveyi kurban olarak kesmiş.” 8/411, 

hȫle hȫle birbiriniŋ üsdüne şȫle örtelek gėdellerdi, ġowanḷar ısḷanmasın dėyi. 

“Kovanlar ıslanmasın diye birbirinin üstüne şöyle şöyle örterek giderlerdi.” 23/181 

 

-AsIyA: Yönelme durumu eki almış -AsI sıfat-fiil ekinden meydana gelen bu 

zarf-fiil eki (Hünerli, 2012a: 676), MYA’da -IncAyA kadar anlamında zamanda 

sınırlayıcı bir görev üstlenir. 

şíndi çaḳaḷderesine gelesiye hėç aḷdırmayıḳ. “Şimdi Çakalderesi’ne gelinceye 

kadar hiç aldırış etmemiş.” 3/156, 

öş‿elesiye bekler, öş‿eldikden sōra çıḳarıdıḳ. “Alacakaranlık gelene kadar 

bekler, alacakaranlık olduktan sonra çıkarırdık.” 17/193; 

biz sabāḷa ġāvaḷtıya ġaḷḳasıya o ġabarıdı. “Biz sabahleyin kahvaltıya kalkana 

kadar o kabarırdı.” 23/143, 
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āşdepesinden aḳsekiye varasıya ġoyunu yatırmışḷar. “Ağaçtepesi’nden 

Akseki’ye varıncaya kadar koyunu yatırmışlar.” 25/183. 

 

-d(X)k başına: Yazı dilindeki -dXkçA eki görevindedir. 

dāḷarda gezdik başına o gėçiniŋ südünüŋ, yo͜urdunuŋ yėnilmesine doyuḷmazdı. 

“Dağlarda gezdikçe o keçinin sütünün, yoğurdunun yenilmesine doyulmazdı.” 6/77, 

içinden geldik başına ġonuşsa türküŋ dilini, ėyi oḷur. “İçinden geldikçe 

Türk’ün dilini konuşsa iyi olur.” 6/106. 

 

-dIk ġına: MYA’da belki -dIk sıra yapısına benzetmeyle olsa gerek -dIk ġına 

şeklinde ve zarf yapma fonksiyonunda kullanılmıştır. ÖTT’deki morfolojik karşılığı -

dXKçA zarf-fiilidir. ġına eki, ilk kez Tonyukuk Yazıtı’nda görülen -kıña ekiyle 

bağlantılı olmalıdır. Eski Uygur Türkçesinde ses yapısı ve işlevi itibariyle biraz 

farklılaşarak bazı örneklerde zarf olarak pekiştirme görevi yapan bu ek, EOT’den 

itibaren Oğuz grubu Türk lehçelerinde görülmemektedir. Günümüzde bilhassa 

Başkurtça, Kazakça, Kırgızca ve Tatarca gibi Kıpçak grubu Türk yazı dillerinde 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Adlarda küçültme, sıfat, zarf yapma gibi çeşitli 

işlevleri bulunmaktadır. Ekin Türkiye Türkçesi ağızlarındaki izini bir Kıpçak etkisi 

olarak açıklamak mümkün görünmektedir (Alkaya, 2008: 43-72). 

bu güdücü, ġayrı gėtdik ġına, ha güt ha yaḷvar. “Bu çoban, artık gittikçe ha güt, 

ha yalvar.” 26/42. 

Kimi çalışmalarda ki bağlacının sonuna gelen /n/ sesi, anorganik bir türeme 

olarak kabul edilmez. ET’deki -kıña eki, kısalarak TTA’da çekimli fiillerin üzerine 

gelip pekiştirme işleviyle de kullanılmaktadır (Alkaya, 2008: 62). 

veziriŋ biriŋe dėmiş‿kin, buŋa ne ceze vėrecēz, dėmiş. “Vezirin birine demiş 

ki buna ne ceza vereceğiz, demiş.” 17/214 

şíndi biri dediy‿kin bėyşērinde de aḷan yoḳ. “Şimdi biri dedi ki Beyşehir’de 

de alan yok.” 27/99, 
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demē‿kin senede hindi on iki, on üş ġunḷāyoru. “Demek ki senede on iki, on 

üç yavruluyor.” 27/129. 

 

-Xn sıra ~ -Xn sıraḳ: Yazı dilindeki -XncA zarf-fiil ekiyle aynı fonksiyona 

sahiptir. sıra edatının, MYA’da olduğu gibi, ad ve fiillerin sonuna gelerek zarf görevli 

sözcükler yapma göreviyle kullanılmasına Bodrum Yörükleri ağzında da rastlanılır 

(Akar, 2008: 21). Konya’nın Bozkır ağzında da görülen bu zarf-fiil ekinin ET’deki -

In zarf-fiil ekiyle sıra edatının ekleşmesi sonucu meydana geldiği düşünülmektedir 

(Aşcı, 2016: 189). -(X)n sıraḳ yapısında ise ET oḳ kuvvetlendirme edatının izi 

bulunmaktadır. 

ǥózleri ǥóḱ oḷun sıra dėdim bu iŋgiliz, heykele. “Gözleri mavi olunca heykele 

bu İngiliz dedim.1/146, 

bȯbamıŋ dibine varın sıraḳ ġız küpüvėrdi. “Babamın dibine gidince kız 

yıkılıverdi.” 21/526. 

 

Metin dışı olarak tespit edilen ve -XncA zarf-fiil eki fonksiyonunda kullanıılan 

-InsIr eki de muhtemelen bu yapıdan kısalmadır. 

gelmeyinsir “gelmeyince”, gelinsir “gelince”, ödenmeyinsir “ödenmeyince”  

(Boztepe, 2012: 82, 91, 169). 

 

-Xk sıra ~ -Xk sírá, -dXk sıra: ÖTT’deki -XncA ve -dXkçA zarf-fiil ekleriyle 

aynı görevdedir. MYA’da işlek bir biçimde kullanılan -dXk sıra zarf-fiil eki, -dXk 

görülen geçmiş zaman sıfat-fiil ekine sıra sözcüğünün eklenmesiyle oluşmuştur. 

Araştırmalara göre söz konusu yapı, Teke yöresi ve hinterlandındaki ağızlar başta 

olmak üzere yalnızca Batı Grubu ağızlarında kullanılmaktadır (Yıldız, 2015: 235). 

bedenim ıssındıḳ sıra hızḷanırın. “Vücudum ısındıkça hızlanırım.” 1/29, 
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ġayrım, ȫlelik sıra everivėrdik onu. “Artık, öylelikle onu evlendiriverdik.” 

6/91, 

e işde adam da ölük sírá de, dēğ̥işdi dēğ̥işdi, yaşḷandıḳ da, yaşḷanıḳ sıra da 

bozuḷdu bozuḷdu gėtdi. “E işte adam da ölünce değişti, yaşlandık da. Yaşlandıkça da 

bozuldu bozuldu gitti.” 6/114, 

vaḷḷā gėtdīm ġonaŋġı yėrleri gördük sıra āḷadım. “Vallahi, gittiğim konaklama 

yerlerini gördükçe ağladım.” 8/112, 

döwdük sıra sowuḳ su dökersiŋ. “Vurdukça soğuk su dökersin.” 11/197, 

daḷġa vurduḳ sıra o daşḷarıŋ oyūna su doḷardı. “Dalga vurdukça o taşların 

oyuğuna su dolardı.” 12/114, 

onu da ȫle ġuruduḳ sıra ezerdik. “Onu da öyle kurudukça ezerdik.” 23/302. 

 

-(y)XşkXn: Yazı dilindeki -XncA zarf-fiil ekinin görevini üstlenen zarf-fiil 

eklerinden biridir. Dudak uyumuna giren bu ekin yapısını açıklamak zor 

görünmektedir.  

dėdem davarı vėrmeyişkin burada şėyliḱ ġaḷmış, tapıyı vėresi ġelmemiş ġayrı. 

“Dedem keçiyi vermeyince burada şeylik kalmış, tapuyu vermek istememiş artık.” 

16/18, 

dėdem ölüşKün, gel imam dėmişler, sen ġocanıŋ yėrini dut, bura otur, bura 

seni ġayĭt ėdelim dėmişler. “Dedem ölünce, gel imam sen o saygıdeğer kişinin yerine 

geç, buraya otur, buraya seni kayıt edelim, demişler.” 16/29. 

 

-(y)Xḳ: MYA’da -p zarf-fiil ekinin ön damak ünsüzüne dönüşmesiyle oluşan 

bir varyantıdır. 

ėşşäkleriŋ südünü parayḷa aḷıḳ da çocuḳḷara içiriyoruḷar, yararḷı dėye. “Yararlı 

diye eşeklerin sütünü parayla alıp da çocuklara içiriyorlar.” 8/69, 
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bi tȱraḳdór gėdik manavġada da bazar bazarḷayıḳ da gelecek dėyi onu tanırdıḳ. 

“Bir traktör gidip de Manavgat’a pazar alışverişini yapıp da gelecek diye ona 

bakardık.” 8/176, 

evel batma dėrdik, batma oḷuḳ‿ta nėyi varıdı? “Eskiden batma derdik, batma 

olup da neyi vardı?” 8/377. 

 

-ḳa, -ḳan, -ke, -ken: Bu zarf-fiil yapısı ÖTT’nin aksine MYA’da önlük-artlık 

uyumuna girmektedir. Yörede daha çok -ḳa/-ke biçimi yaygındır. Bozkır ağzında da 

bu kısa şekli tespit edilir ve zarf-fiil eklerinin tarihî süreçte genişlediği göz önüne 

alınırak bu ağızdaki -ḳa/-ke zarf-fiil ekinin -ken ekinin bir önceki aşaması olduğu 

belirtilir (Aşcı, 2016: 190). Ek, bu hâliyle Türkmencede ve daha çok Güney ve Batı 

Anadolu ağızlarında görülmektedir. Bu konuda Leyla Karahan, şu açıklamayı yapar: 

“Ekin -ke şekline tarihî metinlerde rastlanmayışı, -ken ekinin -ke’den gelişmiş 

olabileceği şeklindeki ihtimali zayıflatsa da, zarf-fiil eklerindeki genişleme eğilimi 

böyle bir ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini düşündürmektedir.” (Karahan, 

2012b: 222). 

ben ıfāḳa girdim. “Ben küçükken girdim.” 1/3, 

ġȯrana başḷāyorūḳa de̊vlet aḷdı antaḷyaya. “Kur’an’a başlarken devlet aldı 

Antalya’ya.” 1/118, 

ōḷaḳ hanı ikȱ‿ğünlǖken süd emerse onuŋ ġursǡyıḷa barabar şėy̥‿ėdellerdi. 

“Oğlak hani iki günlükken süt emerse onun kursağıyla birlikte şey yaparlardı.” 6/81, 

u ḷasdik ayaḳġabıyḷa, ḷasdik çarīḷa gėderke bi ḳar yādı ǥúzün, a͜usdosda. “O 

lastik ayakkabıyla, lastik çarıkla giderken bir kar yağdı güzün, ağustosta.” 8/118, 

evel yörǖke çocuḳḷarı birikdirilerdi yaşḷı adamḷar mesel döküvėrilerdi. 

“Eskiden Yörükken yaşlı adamlar çocukları biriktirirlerdi, bilmece sorarlardı.” 11/285, 

bunḷar yaparḳan gördüm ben. “Ben bunlar yaparken gördüm.” 12/118, 

ama ben çocūḳa ġuş dutmaḳ uçu ġapan ġurardıḳ. “Ama ben çocukken kuş 

avlamak için kapan kurardık.” 13/102, 
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sen acĭḳa ben toḳ oḷaman dėmiş. “Sen açken ben tok olamam, demiş.” 21/236, 

bėş gėçi var hindi, ġuzḷamācaḳ dėrike bėşi de ġuzḷadı, ōḷaḳḷadı. “Beş keçi var 

şimdi, yavrulamayacak derken beşi de yavruladı.” 25/63. 

 

-mayȧn, -mayın, -meyin, -meyėn, -ışmayın: ÖTT’deki -mAdAn ekinin 

karşılığıdır. Ancak bu ek, arkaik bir yapıyı temsil eder. Yapısında olumsuzluk bildiren 

-mA eki olduğu belli bir birleşik zarf-fiildir. Türk dili tarihindeki ilk biçimi ET’deki -

mAtIn, -mAdIn ekidir (Gabain, 1988: 87). Ekin bünyesinde gerçekleşen -d->-ḍ->-y- 

değişmesiyle ve bir ağız özelliği olarak -mAyIn biçimiyle Eski Uygur Türkçesinden 

itibaren kullanılan bu ek, tarihî Oğuz yazı dillerinde kısmen kullanılsa da çağdaş Oğuz 

yazı dillerinde kullanılmamaktadır. Tuvaca, Hakasça ve Sahacada bu ekin varyantları 

kullanılır (Hünerli, 2012a: 312-313). Bunların dışında Özbekçe, Kazakça ve Kırgızca 

gibi Karluk ve Kıpçak grubu Türk yazı dillerinde çeşitli ses değişimleriyle bu eke 

rastlamak mümkündür. ÖTT’de kullanılan -mAdAn eki de -mAyIn eki gibi ET’deki -

mAdın ekinden gelmektedir (Korkmaz, 1965: 259-269). Bu olumsuz zarf-fiil eki diğer 

birçok TTA’ya nazaran MYA’da çok daha yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Bu 

durumu bir Kıpçak etkisi olarak değerlendirmek mümkün görünmektedir. Antalya 

bölgesinde yaşayan Karakoyunlu Yörüklerinin ağzında da bu yapı korunmaktadır 

(Durmaz, 2018: 334). 

davarı saḷdīmızda tepeniŋ zirvesine çıḳmayın yatmazdı. “Keçiyi saldığımızda 

tepenin zirvesine çıkmadan yatmazdı.” 1/124, 

āşam ġaraŋḷışmayın indiridik ġazanı, indiridik şoraya dünedirdik. (<ġaraŋḷa-

y-ış-mayın) “Akşam hava kararmadan kazanı indirirdik, şuraya gecelemesi için 

bırakırdık.” 6/44, 

zēmeri çıḳmayın ġoçu ġuzuya ġatmazdıḳ, şubart bir dėmeyin ġoyunu 

ġuzḷatmazdıḳ. “Zemheri çıkmadan koçu kuzuya katmazdık, bir şubat olmadan koyunu 

yavrulatmazdık.” 8/132, 

bi de ayı ḳoḳutmayȧn yėmez dėller. “Bir de ayı kokutmadan yemez, derler.” 

9/192, 
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şȫle bi baḳaḷḷardı onuŋ aḷtı tozḷuysa hėç sesdenmeyėn varıḷḷar gėdellerdi. 

“Şöyle bir bakarlardı, onun altı tozluysa hiç seslenmeden varır giderlerdi.” 21/387, 

ġarı dėr anam bubam gėlmeyin bunḷar ne duru. “Kadın, annem babam 

gelmeden bunlar ne duruyor, der.” 21/553, 

maḷ boşaḷmayın para aḷınmaS. “Mal boşaltılmadan para alınmaz.” 24/201, 

parayı aḷmayȧn maḷı vėrme buna dėdi. “Para almadan malı verme buna, dedi.” 

24/203.  

 

2.2.5. Edatlar 

ārı: Yörede +dAn ayrılma durumu ekiyle birlikte kullanılır ve “tarafından, 

yönünden” anlamını karşılar. Yer-yön belirten bu edat, çağdaş Türk yazı dillerinden 

Kazakça, Kırgızca ve Tatarcada kullanılmaktadır. Bu edatın ilk defa runik harfli Uygur 

metinlerinden Moyun Çor yazıtında ıngaru biçiminde ve yine bulunma/çıkma durumu 

ekiyle kullanıldığı görülmektedir. EOT’de de aŋaru “öte, ileriye doğru” biçimine 

rastlanmaktadır (Akar, 2013: 153-155). Metin dışı olarak burdan ārı “buradan” ve 

ordan ārı “o taraftan, oradan”  (Boztepe, 2012: 20-164) örneklerini verebiliriz. 

adanadan ārı gelmişler, dǡŋ dibine yėrleşmişler. “Adana tarafından gelmişler, 

dağın dibine yerleşmişler.” 8/421. 

 

bile, bilen: MYA’da ile, birlikte edatının yerine kullanılabilen yapılardan 

biridir. Yörede kullanılan bile edatı, ET birle biçiminden /r/ ünsüzünün zayıflamasıyla 

oluşmuştur. ET birle edatının +n vasıta durumu ekinin kalıplaşmasıyla genişleyen 

birlen biçiminden gelen bilen yapısı da MYA’da kullanılmaktadır (Öner, 2018: 9). Bu 

edat günümüzde Türkmencede de canlı bir biçimde kullanımdadır. 

şíndi biŋ doḳuz‿züz atmış bėşde ḱór mēmet bile ġavġa ėtdīmizde irze bėliniŋ 

şėy taraFında ḳuzáy taraFındǡ ġocadǡŋ başında davardayıs. “Şimdi bin dokuz yüz 

altmış beşte Kör Mehmet ile kavga etdiğimizde Reze Beli’nin kuzey tarafındaki 

Kocadağ’ın başında keçi yayıltmadayız.” 9/272. 
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Aşağıdaki örneklerde ise belki de bir örnekseme sonucu Arapça filan sözcüğü 

bilen durumuna geçmiştir. 

yėtmiş yėdi bilen mi oḷdu? “Yetmiş yedi falan mı oldu?” 6/4, 

ġoca yapraḳḷı doŋuz bilen ġazar da yėr‿a. “Büyük yapraklı (bir bitki), domuz 

falan kazar da yer ya.” 9/238, 

hėç kimse selem bilen aḷan oḷmamış. “Hiç kimse selam falan alan olmamış.” 

15/35. 

 

deklik: “Bir işin, bir durumun sona erdiği zaman veya yer, kadar, değin” 

anlamında bir edattır. Bu söz, Eski Türkçedeki teŋ+li ök yapısından gelmektedir ve 

EOT’de deŋlü biçiminde kullanılmıştır (Gülsevin, 2011: 118). Yönelme durumu 

ekinden sonra kullanılır. Yörede “kadar” anlamında dekli biçiminde kullanımı da 

bulunmaktadır. 

aynı yayḷaya ǥóḱdepeye deklik bir haFdada çıḳardıḳ̬. “Aynı yaylaya, 

Göktepe’ye kadar, bir haftada çıkardık.” 25/19. 

 

ġadaḳ: MYA’da “kadar” anlamında kullanılan bir edattır. Muhtemelen Ar. 

ḳadar + ET oḳ “kuvvetlendirme edatı” birleşmesiyle oluşmuştur. 

develerini yúḱleTmiş, deŋize ġadaḳ gėdecēn dėmiş. “Develerini yükletmiş, 

denize kadar gideceğim, demiş.” 13/54. 

 

hekiyá: MYA’da sıkça kullanılsa metinlerde tek örneği tespit edilen bir 

benzerlik edatıdır. “Öykünme” anlamı da taşıyan Arapça ḥikāye sözcüğünde ünlü 

göçüşmesi yaşanmış ve yöre ağızlarında “gibilik” anlamı kazanmıştır. İlgi durumu 

ekiyle birlikte kullanılır. 

seniŋ hekiyá biri hėsāb‿ėtdi. “Senin gibi biri hesap etti.” 4/97. 
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hėsabı: Arapça ḥisāb sözünden gelmektedir. MYA’da benzerlik bildiren bir 

edat olarak ilgi durumu ekiyle beraber kullanılır. 

aynı ḱóyüŋ hėsebi oḷurduḳ. “Aynı köy gibi olurduk.” 16/93, 

benim bu emineniŋ hėsabı yōğ̥udum tā canım. “Benim Emine gibi yoktum daha 

canım.” 21/58, 

ėyi kötü üsdümüze dıḳı ne varsa örtünürüs, yorġan yasdıḳ dėyeniŋ hėsābı. “İyi 

kötü biraz ne varsa örtünürüz, yorgan yastık dedikleri gibi.” 23/220. 

 

kė̄ri, kēri, kėyri,  kė̄yri: Geri sözcüğü ET’deki biçimiyle MYA’da +dAn ~ 

+nAn ayrılma durumu ekine koşularak kullanılır. “-dAn sonra” anlamıyla kullanılması 

ağızlarda yazı dilinde olmayan eskicil bir görevi daha bulunduğunu gösterir. MYA’da 

fonksiyon bakımından EOT ile aynı olmakla birlikte, EOT’de dahi çokça görülmeyen 

ötümsüz biçimiyle kullanılır. Zaman bildiren göreviyle Tatarca, Başkurtça ve 

Türkmencenin ağızlarında da bu yapı görülmektedir (Hünerli, 2012b: 599). Yakın 

bölge ağızlarında olduğu gibi, MYA’da da +dAn ekinin düşmesi sonucu doğrudan -

dXk sıfat-fiil ekinden sonra da gelebilmektedir (Küçükballı, 2013: 205; Aydın, 2019: 

165). Bu edat genel olarak uzun ünlülü olsa da az sayıda örnekte kısa ünlülü biçimine 

de rastlanmaktadır. kėyrim yapısındaki türemenin ET’deki kuvvetlendirme edatı  +mA 

ile bağlantısının olması muhtemeldir. 

undan kėyri, unḷar ġaçma hareketine geçmiş. “Ondan sonra, onlar kaçma 

hareketine geçmiş.” 3/161, 

yıḳadıḳdan kė̄ri, bāzı yıḳar da ḳırḳarız, bāzı yıḳamadan ḳırḳarız. “Yıkadıktan 

sonra, bazen yıkar da kırkarız, bazen yıkamadan kırkarız.” 16/119, 

ondan kė̄yrim iḇradı var dėrin. “Ondan sonra İbradı var, derim.” 16/235, 

ondan kēri sėnidimizi ó̄ğümüze aḷırıs. “Ondan senidimizi önümüze alırız.” 

23/125, 

onnan kė̄ri çıḳarı, ġuruḷardıḳ. “Ondan sonra çıkarır, kurulardık.” 25/119, 
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ondan kėyrim çıḳarıyıs, sereris. “Ondan sonra çıkarırız, sereriz.” 26/121; 

maḷı sa͜arsıŋ, sādıḳ kė̄yri o ımıḳḷı͜ ıyḷa ġazana süzersiŋ. “Malı sağarsın, 

sağdıktan sonra o ılıklığıyla kazana süzersin.” 16/150, 

ǥó̄şdük kė̄yri, ġoyunu satdıḳ kė̄yri, gelmiş gelmişler de yurdu yoḳḷamışḷar. 

“Göçtükten sonra, koyunu sattıktan sonra, gelip oturduğumuz yeri kontrol etmişler.” 

16/164. 

 

sōna, sōra: Kimi örneklerde ayrılma durumu ekinin düşmesi sonucu doğrudan 

-dXk sıfat-fiil ekinden sonra bu edat gelebilmektedir. -dXk kė̄yri yapısıyla aynı 

fonksiyondadır. 

onu dü͜ün bitdik sōna zabāḷa ġaḷdırıḷḷardı. “Onu düğün bittikten sonra 

sabahleyin kaldırırlardı.” 5/20, 

dünetdik sōna bi kėseye dóḱerdik. “Gecelettikten sonra bir keseye dökerdik.” 

6/39, 

ġavrıḷdıḳ sōna üyüdülürdü. “Kavrulduktan sonra öğütülürdü.” 6/49, 

onu da ġurutduḳ sōra kėsemize ġatardıḳ. “Onu da kuruttuktan sonra kesemize 

katardık.” 23/307, 

biz aḷdıḳ sōna yāmır bir iki yoḷ çileşdi. “Biz aldıktan sonra yağmur iki kere 

hafif yağdı.” 24/138. 

 

uçu, uçun, úçún, için: Neden bildiren bir edattır. MYA’da karakteristik olarak 

uçun ve uçu biçimi kullanılsa da ÖTT’nin etkisiyle için biçimi de yaygınlaşmaktadır. 

Birçok ağzın aksine MYA’da hem adlarda hem de zamirlerde ilgi durumu ekiyle 

kullanılabilmektedir. yayḷanıŋ uçu “yayla için” örneğinde görüldüğü gibi tamlamanın 

birinci kısmı ilgi durumu eki alırken ikinci kısmı iyelik eki almaktadır. uçu edatının 

yörede bu şekilde kullanımının bulunması bu edatın uç adına üçüncü teklik kişi iyelik 
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ekinin gelerek kalıplaştığını ve “(onun/ bir şeyin) ucu” anlamından “nedeniyle” 

anlamına geçiş yaptığını gösterir. 

bundan aḳsekiyle saraşḷı, ǥóḱdepede çoḳ ġavġa ėtdi yayḷanıŋ uçu. “Bundan 

dolayı Aksek’iyle Saraçlı, Göktepe’de yayla için çok kavga etti.” 4/21, 

anam bi tavı̊ḳ bülücünüŋ uçu adamı öldürüdü. “Annem bir tavuk civcivi için 

adamı öldürürdü.” 10/154; 

birer gėçi daḳaḷḷar, sa͜amaḳ uçun, o ayrı mesele. “Birer keçi bağlarlar, sağmak 

için, o ayrı mesele.” 14/24, 

beni ziyáret ėtdi oḷ şėy için. “Beni o şey için ziyaret etti.” 15/167, 

ǡḷ yapaḷḷar, körpe úçún. “Yeni yavrular için ağıl yaparlar.” 22/445, 

enişdem uçu hurasından dutdum. “Eniştem için şurasından tuttum.” 25/218. 

 

2.2.5.1. Ekleşmiş Edat Yapıları 

Eski Türkçede ayrı birer edat olarak var olan kimi yapılar, MYA’da kısalmakta 

ve sözcüğe koşulan bir ek kimliğini kazanmaktadır. Aşağıdaki yapıları ET döneminde 

pekiştirme özelliğini taşıyan enklitikler olarak kabul eden çalışmalar bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi, pekiştirme (kuvvetlendirme) enklitikleri gramerleşmede rol oynarlar ve 

ekleşip kalıplaşabilirler ya da yeni sözcükler türetebilirler (Ercilasun, 2008: 49). 

-ḳ, -k: MYA’da anlamı kuvvetlendirme fonksiyonuyla kullanılmaktadır. Bu 

yapının ET’deki oḳ/ök kuvvetlendirme edatı (Gabain, 1988: 105) kaynaklıdır. 

MYA’da ekleşen bu yapı, yoğunlukla zarf-fiil eki almış sözcüklerin üstüne 

gelmektedir. 

dėyincek “deyince” 3/34, ileri varıncaḳ “ileri gidince” 3/134, varınsıraḳ  

“varınca” 21/526, işdek “işte” 25/4. 

 

-ma, -me, -m:  Eski Türkçedeki kuvvetlendirme edatı  +mA (Gabain, 1988: 

105) ile bağlantılı olan bu yapı, MYA’da ekleşmiş ve birçok örnekte /-m/ olarak 
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kısalmıştır. Eskicil yapıya uygun  sōrama “sonra” 2/26 gibi örnekler de MYA’da sıkça 

kullanılmaktadır. 

ġayrım “gayrı” 6/91, oysam “oysa” 8/105, mērime “meğerse” 10/69, ondan 

kė̄yrim “ondan sonra” 16/174. 

 

2.2.6. Bağlaçlar 

Yöre ağızlarında kullanılan bağlaçlar büyük oranda ÖTT ile benzerlik taşısa da 

bazı arkaik yapılar korunmuştur. 

kim: EOT metinlerinde Farsçadan ödünçlenen ki bağlacının yanında Türkçe 

kökenli kim bağlacı sıkça kullanılmıştır (Örnek olarak; Yavuz, 2006: 269). Ancak 

günümüzde kim bağlacı yerini tamamen ki’ye bırakmış durumdadır. ÖTT’de soru 

zamiri olan kim ile sesteşliğin etkisi olabilir. MYA’da ise, EOT’deki gibi, bu eskicil 

yapılı örneklere rastlamak mümkündür. 

hocanıŋ yanına varıḷar, hocaya dėller kim bȫle bȫle. “Hocanın yanına giderler, 

hocaya derler ki böyle böyle.” 3/63. 

 

2.2.7. Zamir ve Sıfatlar 

2.2.7.1. Kişi Zamirleri 

 MYA’daki kişi zamirlerinin neredeyse bütünü ÖTT ile aynı olsa da bu 

zamirlerin çekimlenmesinde birtakım değişiklikler bulunmaktadır. En büyük farklılık 

kişi zamirlerinin yönelme durumu eklerini aldıkları sırada ortaya çıkar. MYA için 

yönelme durumundaki bir hususiyet zamirlerle ilgilidir. Batı Grubu ağızlarında 

olmasına karşın birinci ve ikinci kişi zamirlerinin yönelme durumu, MYA’da 

yoğunlukla bene~sene biçimindedir. Aslında daha çok Doğu Grubu ağızlarında 

karşılaşılan bu yapı, bazı ağızları kısmen Azerbaycan Türkçesiyle birleştirir. Bu yapı, 

Silifke ve Mut’taki Sarıkeçili Yörüklerinde de bená, bene ve seña biçiminde 

kullanılmaktadır (Öztürk, 2009: 146). Bu ortaklaşma, Toros Yörüklerinin bir dil 

özelliği olarak görülebilir. Yönelme durumu eki almış birinci ve ikinci kişi 
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zamirlerinin diğer değişkeleri de bulunmaktadır. Bunları şöyle örneklendirmek 

mümkündür: 

bene “bana” 10/40, ba͜ã “bana” 20/118, baŋa “bana” 21/142, bana “bana” 

27/48;  sa͜ã “sana” 22/42, saŋa “sana” 23/102, sene “sana” 24/204. 

 

Üçüncü teklik kişi çekiminde de Türk dilinin tarihî dönemlerindeki +GA 

yönelme durumu ekinin izlerini taşıyarak /n+ġ/>/ŋ/ değişmesi yaşanır. 

oŋa (<o+n+ġa) “ona” 23/448. 

 

İki örnekte üçüncü teklik kişi zamiri, EOT’de olduğu gibi (Yavuz, 2006: 245) 

oḷ biçiminde tespit edilmiştir. 

ġonuşmaya tā yeŋi başḷadı ol̥, beyik şėy ġonuşuyoru. “O konuşmaya daha yeni 

başladı, büyük çocuk konuşuyor.” 6/94 

oḷ da yėyeni maraşaḷa vėrdi mutdarḷī. “Muhtarlığı o da yeğeni Mareşal’e 

verdi.” 17/40. 

 

2.2.7.2. Dönüşlülük Zamirleri  

Yaygın biçim gendi~kendi olsa da öz biçimine de rastlanır. Metinlerde 

dönüşlülük zamirinin kendi biçimi 9 kere, gendi biçimi 68 kere ve öz biçimiyse 6 kere 

geçmektedir. Buna göre MYA’nın karakteristik dönüşlülük zamiri gendi’dir. 

daḳıḷan ziynet geliniŋ öz maḷı oḷur. “Takılan takı gelinin kendi malı olur.” 1/21, 

bekmezi gendimiz yapardıḳ. “Pekmezi kendimiz yapardık.” 6/50, 

baḳ kendi vėriyorur bi de dönderip dövüyorur. “Bak, kendi veriyor, bir de döndürüp 

dövüyor.” 10/231. 
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2.2.7.3. İşaret Zamirleri ve Sıfatları 

 

bo, bȯ: Eski Türkçenin Grameri’nde bu işaret zamirinin/sıfatının yalın biçimi 

bo olarak gösterilir (Gabain, 1988: 67).  MYA’da yaygın biçim bu olsa da bȯ ve bo 

biçimleri de kişisel kullanımla veya dudak ünsüzünün yanındaki yuvarlak ünlüyü 

genişletmesi sonucu ortaya çıkmıştır. 

mesele hindi bȯ mevsim íşamḷar suḷandı mı ġabī çıḳar. “Mesela şimdi bu 

mevsim çamlar sulandığında kabuğu çıkar.” 8/212, 

ġoyaḳḷara bo torȯs dāḷarındǡ yarḷara ġoyunu, davarḷarı ġatardıḳ biz de. “Biz 

de koyaklara, bu Toros Dağları’ndaki yarlara koyunu, keçileri katardık.” 17/192. 

 

endē, şėndē: MYA’da sıkça kullanılan yapılardan biridir. Kullanım yerine göre 

“o, bu, şu, yanındaki, oradaki, elindeki” gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Bu zamir 

ya da sıfatın ş-’li biçimi de vardır ve karşılıklı konuşmalarda ikinci kişiye hitaben 

söylenmektedir. Bu sebepten yapı olarak elindeki sözcüğünden gelmiş olsa damak n’si 

kullanılması gerekirdi. Çünkü yöre ağızlarında ikinci teklik iyelik eki damak n’si 

iledir. Ancak bu sözcükte düzenli olarak diş n’si kullanılmaktadır ve işaret edilen 

nesne her zaman elde bulunmak durumunda değildir. Bu da kökeni elindeki sözcüğüne 

bağlamayı güçleştirmektedir (Tor, 2002: 87). Bu konudaki diğer bir köken açıklaması 

şu şekildedir: endē<endeki< anda “orada”+ ki “olan”. Çağataycada da andaġı biçimi 

kullanılmaktaydı (Tietze, 2002: 722). Metinlerde sıfat ve zamir göreviyle kullanıldığı 

görülmektedir. Yörede ayrıca endere “buraya; orası, ora” sözcüğü de kullanılır (İnci, 

2008: 41; Boztepe, 2012: 61). 

Sıfat göreviyle: 

benim matemetīm, sen endē ġalemile yaparĭḳa ben ġafamda bitiriyin. “Benim 

matematiğim sen şu kalemle yaparken ben kafamda bitiririm.” 8/5, 

dėdī‿ki bi gün, ḱúpeyi yitirisiŋ sen dėdi, endē ḱúpeleri çıḳar da ġoy dėdi. “Bir 

gün dedi ki, küpeyi kaybedersin, o küpeleri çıkart da koy, dedi.” 10/259, 
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sorarsaŋ da cevap vėrmeye muḲdedir de͜il endē adam dėdi. “Sorarsan da cevap 

vermeye izinli değil bu adam dedi.” 24/62. 

 

Zamir göreviyle: 

benim adamım, baḳ, şėndē, şu gėldīŋ yėrde ġuyu var, o ġuyuya düşdü. “Benim 

eşim, bak, şuradaki, şu geldiğin yerde kuyu var, o kuyuya düştü.” 6/10, 

hayır, dė̄şmedi, osmanḷıca bi kelime endē, böyük anḷamında. “Hayır değişmedi, 

Osmanlıca bir kelime o, büyük anlamında.” 15/4. 

 

ho, hu: MYA’da şo ve şu işaret sıfatlarının h-’li biçimleri de sıklıkla 

kullanılmaktadır. Daha önce değinildiği gibi bu nöbetleşmede yaşanan durumu, kimi 

araştırmacılar ön seste türeme olarak görürken kimi araştırmacılarsa /ş-/>/h-/ 

değişmesi olarak kabul etmektedir. MYA’da “şu, bu” anlamıyla hu sözcüğü 

kullanılırken Çuvaşçada aynı anlamda ку “ku”51 sıfatının kullanılması dikkat çekicidir 

(Ersoy, 2017: 172). Bu yapının Ana Altaycadan *pu> hu> ku gelişmesiyle oluşması 

muhtemeldir. Böylelikle hu sıfatının daha arkaik bir yapının izlerini taşıdığı 

düşünülebilir.  

hindi biráz hu yüzde var. “Şimdi biraz şu tarafta var.” 17/55,  

ho ėyi kiyatḷardan kiyat. “Şu iyi kâğıtlardan kâğıt.” 22/567, 

hu yüklǖŋ içinde doḷu çȯvaḷḷar. “Şu yüklüğün içinde dolu çuvallar.” 26/92. 

 

oḷ: O işaret sıfatında eskicil biçim olan oḷ, kimi örneklerde korunmaktadır. 

Bilindiği gibi EOT dönemi metinlerinde oḷ da kullanılmaktaydı (Yavuz, 2006: 252-

253). 

 
51 Silifke ve Mut’taki Sarıkeçili Yörüklerinin ağzında da “bu” anlamında ku işaret sıfatının kullanıldığı 

tespit edilmiştir (Öztürk, 2009: 423). 
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adam hemen ordan binmiş, ġonyadan, beni ziyáret ėtdi oḷ şėy için. “Adam 

hemen Konya’dan binmiş, o şey için beni ziyaret etti.” 15/167. 

 

şo, soḷ: MYA’da sıkça kullanılan şo işaret sıfatı, ya şu işaret sıfatından ünlü 

genişlemesi yoluyla ya da EOT’de kullanılan şol işaret sıfatından kısalma yoluyla 

oluşmuş biçimdir. MYA’daki soḷ biçimi ise Kazakçada olduğu gibi /ş/>/s/ değişmesi 

sonucu ortaya çıkmıştır. 

ben şo dāḷardan geliyoruyun. “Ben şu dağlardan geliyorum.” 15/56, 

bizim soḷda bi ev, ḱúmemiz oḷuŕdu. “Bizim şurada bir ev, küçük bir evimiz 

olurdu.” 20/88, 

şo köyüŋ şorasına gėşler duruvėri, para aḷmaḳ için ip ġuraḷḷar gelin arabasınıŋ 

óŋüne. “Şu köyün şurasına gençler durur, gelin arabasının önüne para almak için ip 

kurarlar.” 24/66. 

 

u: MYA’da o işaret sıfatının ünlü daralması sonucu oluşmuş bir varyantıdır. 

u cizmeyi çópe atarıs ya yamarıs. “O çizmeyi çöpe atarız ya da yamarız.” 

8/124, 

ilk mendili bene vėrdi u zaman. “O zaman ilk mendili bana verdi.” 24/19. 

 

2.2.7.4. Sayı Sıfatları 

2.2.7.4.1. Asıl Sayı Sıfatları 

MYA’da sayı sıfatları neredeyse ÖTT ile aynı olmasına karşın ses olaylarından 

ya da arkaik yapıların korunması sonucu küçük farklılıklar bulunabilmektedir. 

bi “bir” 1/4, üs “üç” 18/111, üş “üç” 1/113, dórt “dört” 4/61, dörT “dört” 2/74, 

bėş “beş” 1/3, yėdi “yedi” 2/2, segiz “sekiz” 17/108, ȯn “on” 8/227. 
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2.2.7.4.2. Üleştirme Sayı Sıfatları 

Asıl sayı sıfatlarına +(ş)Ar ekinin getirilmesiyle oluşturulur. MYA’da 

ÖTT’den en büyük fark, iki sayısının çekimlenmesinde görülür. 

asgerler dipcī dürtü dürtüvėrdiler arḳamdan, ėkişer de asgerlere Furdum, 

ġuzum. “Askerler dipçiği dürtüverdiler arkamdan, ikişer de askerlere vurdum, kuzum.” 

25/206. 

 

2.2.7.4.3. Topluluk Sayı Sıfatları 

ÖTT’de olduğu gibi +(X)z ekiyle yapılır. Ancak en büyük farklılaşma iki 

sayısında yaşanır. Birçok çağdaş Türk lehçesinde olduğu gibi, MYA’da da ėkiz 

sözcüğü kullanılır. 

ġızıŋ ėkizleri varımışımış. “Kızın ikizleri varmış imiş.” 5/44. 

 

2.2.7.5. Niteleme Sıfatları 

Adların önüne gelerek onları niteleyen sıfatlardır. ÖTT’den farklı birkaç 

niteleme sıfatını dikkatlere sunmakta fayda vardır: 

beyik: MYA’da büyük anlamına gelen bu söz, ET bädük < bädü- “büyümek” 

(Gabain, 1988: 267) sözünden gelmektedir. Bu varyant, Gebece köyünden derlenen 

metinlerde standartlık gösterir. 

hȫle beyik bi, bȫle ġowa‿ğibi daşdan şėyler varıdı. “Şöyle büyük bir, böyle 

kova gibi taştan şeyler vardı.” 5/15, 

piḷavı beyik şȫle bi tava var onda bişiriler, yėller, içelleridi. “Pilavı büyük 

şöyle bir tava var onda pişirirler, yerler, içerlerdi.” 6/65. 

 

böyük: MYA’da büyük sözünün diğer bir değişkesidir ve en yörede en yaygın 

kullanılan biçimdir. Dudak ünsüzünün etkisiyle ünlü yuvarlaklaşması yaşanmıştır. 



281 

 

böyük bi suya dúşdü, daş da böyǖdü, dėmek ki dǡŋ aḷtı ǥól. “Büyük bir suya 

düştü, taş da büyüktü, demek ki dağın altı göl.” 1/77. 

 

ġoŋı̊r: “Kahverengi, kara kızıl renk” anlamına gelen ġoŋı̊r sözcüğü ÖTT’de 

bulunmamaktadır. DLT’de koŋur “kestane rengi” olarak kaydedilmiştir (Ercilasun ve 

Akkoyunlu, 2015: 494). 

ġoŋı̊r öküzü “kestane rengindeki öküzü” 22/88. 

 

2.2.7.6. Sıfatlarda Derecelendirme 

MYA’da en üstünlük derecesi, sıfatların başına gelen aŋ “en”  zarfı ile yapılır. 

Damak n’sinin etkisiyle ünlü artlılaşması yaşanarak eŋ>aŋ değişmesi yaşanmıştır. 

Kimi örneklerde yarı artlılaşmanın yaşandığı görülür. 

dė̄cēm aŋ yaḳın oḷan kedi haraḷda, ḳırḳ gün mü bilmen. “Diyeceğim o ki en 

yakın olan kedi herhalde, kırk gün mü bilmiyorum.” 22/354, 

gėçi derisi de oḷur ġoyun derisi dĕ emme aŋ gözel gėçi derisi oḷur. “Keçi derisi 

de olur, koyun derisi de ama en güzel keçi derisi olur.” 23/77, 

zėyve köyünúŋ áŋ üsdünde bi a͜a varıdı. “Zeyve köyünün en üstünde bir ağa 

vardı.” 24/124. 

 

2.2.8. Zarflar 

bȫle, bó̄le, hȫle, ȫle, şȫle, şó̄le: MYA’da “bunun gibi, şunun gibi” anlamına 

gelen zarflardır. Kimi örneklerde, ÖTT’de olduğu gibi, sıfat yerine de kullanıldığı 

görülmektedir. Ağızların sınıflandırılmasında kullanılan ölçütlerden biri de “öyle, 

böyle” sözcüklerindeki ses değişmeleridir. Bu sözcükleri “ėle, bėle” biçiminde 

kullanan Doğu Grubu ağızları, bu özellikleri nedeniyle, Kuzeydoğu ve Batı Grubu 

ağızlarından ayrılmaktadır (Karahan, 2014: 36). MYA’da bu sözcüklerin bünyesinde 

bulunan /-y-/ sesinin düzenli olarak düşmesi sonucunda ikincil ünlü uzunluğu oluşan 
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biçimleri kullanılmaktadır. Yörük ağzındaki ünlülerin yarı artlılaşma eğiliminden 

dolayı bu zarfın bó̄le, şó̄le değişkeleri de bulunmaktadır. Yine Yörüklerden derlenen 

metinlerde /-y-/ sesinin düşmediği buna rağmen yarı art ünlüyle kullanılan bóyle, óyle, 

şóyle gibi örneklere de rastlanmaktadır. 

bȫle ġoca pambıḳ yoğudu. “Böyle büyük pamuk yoktu.” 2/33, 

hȫle kölgeye oturaḷımın isderseŋ. “Şöyle gölgeye oturalım istersen.” 5/46, 

ȫle gelesekler varıdı, hindi bu gelesekler bitdi. “Öyle gelenekler vardı, şimdi 

bu gelenekler bitti.” 8/297, 

onu gözelcene deriyi şȫle sırt diker gibi dikelek şė̄dersiŋ. “Onu güzelce deriyi 

şöyle kıyafet diker gibi dikerek şey yaparsın.” 23/86; 

bó̄le múcadele ėtdik amıcam biz onḷaŕıḷa. “Böyle mücadele ettik amcam, biz 

onlarla.” 20/72, 

o şó̄leyke parayı aḷmayȧn maḷı vėrmeŋ buna dėdi. “O şöyleyken parayı 

almadan malı vermeyin buna, dedi.” 24/200; 

şóyle mermisi varıdı onḷarıŋ. “Onların şöyle mermisi vardı.” 4/24, 

bóyle şu mertekleri tēk tek derelerden buḷuduḳ. “Böyle şu kalasları tek tek 

derelerden bulurduk.” 8/11. 

 

ennetice: “Sonuç olarak, kısaca” anlamında bir zarftır. Arapça en-netīce 

sözünden gelmektedir. 

ennetice, u͜urḷayıḳ, ne ġatdıysa ġatıḳ. “Kısacası, uğurlamış, ne kattıysa katmış.” 

3/62. 

 

ġaḷan: MYA’da kalan sözcüğünden anlam genişlemesi yoluyla oluşmuş bir 

zarftır. ÖTT’deki “artık, bundan sonra” fonksiyonundadır. Yörede ömür süren 

Karakoyunlu ve Bozahmetli Yörüklerinin ağzında sık kullanılan bir yapıdır (Durmaz, 

2018: 340; Uslu, 2015: 108) İçel Tahtacı Türkmen ve Gazipaşa ağzında da çok yaygın 
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olarak kullanılan bu zarf (Tor, 2006: 447; Küçükballı, 2015: 261), anlaşılan o ki 

Akdeniz bölgesi Yörüklerinin ortak bir morfolojik özelliğidir. Bu zarfın kökeni, kalı, 

kanı, kayu, kaçan kelimeleri gibi bir ka köküne dayanmakta olup muhtemelen 

yapısında birle, taŋla, tünle sözcüklerindeki -lA ekiyle -n pekiştirme morfemi 

bulunmaktadır. Karahanlı Türkçesindeki “artık, nasıl, eğer” anlamlarındaki kalı 

sözcüğüyle kalan arasında yapı ilişkisi olduğu görülüyor (Karahan, 2012b: 232). 

onuŋ ġaḷan, pırtısını, pırtı dėyelim ġaḷan, esgi şėy‿á, atḷara develer 

bȫleşdirillerdi bölüm bölüm. “Onun artık pırtısını, pırtı diyelim artık, eski şey ya, atlara 

develere bölüm bölüm bölüştürürlerdi.” 8/28, 

yayan yoḷḷarda, ġaḷan, her suyuŋ başında bi piḷåv bişiridik. “Yayan yollarda, 

artık, her suyun başında bir pilav pişirirdik.” 8/107, 

ġaḷan, herkez dabancaḷarı da daḳınırdı beline. “Ondan sonra, herkes 

tabancaları beline takınırdı.” 8/266. 

 

hindiyaḷı: MYA’da sıkça kullanılan ve “şimdiye kadar” anlamına gelen bir 

yapıdır. Ünlü uyumlarının güçlü olduğu yöre ağzında bu yapının uyum dışı kalması 

dikkat çekicidir. hindiye+yaḷı gibi birleşik bir söz olduğu anlaşılan bu yapının ilk kısmı 

Eski Türkçeden itibaren amtı>emti>emdi>imdi>indi>hindi gelişimini gösteren ve 

“şimdi” anlamına gelen sözcüktür. Ancak ikinci kısım hakkında kesin bir şey 

söylemek mümkün değildir. Bilindiği gibi Türkmencede karşılaştırma ve benzerlik 

ifade eden ve “gibi” anlamına gelen yalı [ýa:ly] edatı bulunmaktadır (Hanser: 2003: 

63). İlk izlenimde sesçe benzer ama anlam ve görevce farklı gibi görünse de 

MYA’daki bu yapının Türkmenceyle ilgisi olmasa gerektir. Bir diğer ihtimal, Eski 

Türkçedeki -gAlI ekinin kalıplaşmasıdır. Ancak bu ek, hiçbir Türk lehçesinde adların 

üstüne gelerek böyle bir yapı oluşturmamaktadır. -A kadar fonksiyonunda olduğu 

anlaşılan yaḷı yapısı, MYA’da zaman bildiren başka sözcüklerde kullanılmamaktadır.  

hindiye bu dėmek, hindiyaḷı işde bu ḷaf, bu kelimelere geliyor. “Şimdiye kadar 

bu demek, şimdiye kadar işte bu sözcük, bu anlamlara geliyor.” 8/544. 
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hülesekelám: Arapça ḫulāṣa-i kelām tamlamasından gelen bu zarf “sözün 

kısası” anlamına gelmektedir.  

hülesekelám o ȫle. “Sözün kısası, o öyle.” 24/160. 

 

keF... keF...: Farsça gāh sözünden gelen bu zarf, ÖTT’de kâh biçimindedir. 

çorumuzu çocu͜umuzu keF ėşşē bindirik, keF yarġınımıza ebicirdik. “Çoluk 

çocuğumuzu kâh eşeğe bindirirdik, kâh sırtımıza alırdık.” 25/17. 

 

nǡl, nahıḷ: Bazı çalışmalarda ağızlardaki nahıḷ~nǡḷ sözünü T. ne + Ar. ḥāl 

sözlerinin birleşimiyle oluşmuş gösterilse ve nahıḷsıŋ~nǡḷsıŋ “ne hâlsin/ ne hâldesin?” 

örnekleri bu açıklamaya semantik olarak uygun düşse de derlenen metinlerde tosun 

var ġuyunuŋ içinde diŋelir, suyu nǡḷ çekė̄n?  “Kuyunun içinde tosun var, dikeliyor, 

suyu nasıl çekeyim?” 10/111 örneğinden de anlaşıldığı üzere nasıḷ < T. ne + Ar. 

aṣl sözcüğünden /-s-/>/-h-/ değişmesiyle gelişebileceği düşünülmelidir. 

şindikībi patatiS aḷacǡŋ da yėyecė̄ŋ dėseŋ nahıḷ aḷacaŋ? “Şimdiki gibi patates 

alacağım da yiyeceğim desen nasıl alacaksın?” 8/350, 

manavḷar nahıḷ ėylerse biz de ȫle ėylerdik. “Manavlar nasıl yaparsa biz de öyle 

yapardık.” 16/168, 

ġoyunuḷa gėçide durum nǡḷ oḷsun, onḷar bėş ayda. “Koyun ile keçide durum 

nasıl olsun, onlar beş ayda.” 25/96. 

 

sār, sa͜ar, sa͜ȧr: Birçok çalışmada TTA’da sār~zār~hazār gibi değişkeler 

açıklanırken Arapça “meydanda olan, görünen, açık ve belli olan (şey)” anlamına 

gelen ẓāhir sözünden geldiği belirtilir. Fakat bu sözcüğün Moğolca sagar’dan gelme 

ihtimali olduğu da düşünülmelidir. Moğolcada “şüphesiz, kesin(likle), kesin (olarak)” 

anlamlarına gelen ve zarf olarak kullanılan sagar sözü, Codex Cumanicus’ta Yüsüp, 

kıznıŋ bol[l]aşmışı sezdi ėse, saarga tüşti. “Yusuf, kızının şişmanladığını sezince 
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kuşkuya düştü.” cümlesinde -ga yönelme durumu eki almış ve /-g-/ ünsüzü düşmüş 

biçimiyle, bir deyimleşmiş birleşik fiilin kuruluşunda ad olarak görev yapmıştır 

(Güner, 2017: 18). Yaygın kabullerin aksine bu zarfın morfolojik ve semantik açıdan 

saġar> sağar> sa͜ar> sār ~ sa͜ȧr gelişmesiyle Moğolca kökten gelmesi daha uygun 

görünmektedir. Ẓāhir sözüyle nöbetleşen kullanımlar ise bu Moğolca kökün 

unutulmasıyla ve benzetme (analoji) yoluyla olsa gerektir. Batı Grubu ağızlarından 

biri olan Gaziantep ağzında “kesin olarak” anlamıyla sağar (DS-X, 1993: 3512) 

sözünün tanıklanmış olması bu görüşü desteklemektedir. Moğolca kökün ağızlardaki 

gibi zarf olarak kullanılması, anlamca yakın olması, bununla birlikte Arapçadaki sözün 

hem sıfat olarak kullanılması hem de anlam olarak uzak olması gibi sebepler bu 

ihtimali düşünmenin gerekli olduğunu göstermektedir. Sözü edilen Arapça sözün 

dışında sözlüklerde benzer şekilde yazılan dört madde başı daha bulunmaktadır. 

Bunlar anlamca daha da uzaktır: “yardım eden, destekleyen” anlamında ẓahīr; 

“parlak” anlamında zāhir; “coşkun, taşkın” anlamında zāḫir, “dizanteri” anlamında 

zaḥīr (Ayverdi, 2010: 1375). MYA’daki fonetik temayüller de göstermektedir ki 

Arapça ve Farsçadan alıntı sözcüklerde ötümsüzleşme değil ötümlüleşme daha çok 

yaşanmaktadır. zabah < ṣabāḥ, zevdā < sevdā, zene͜et < ṣināʿat, zert < serd, zırf < 

ṣirf, zülāle < sulāle gibi birçok ötümlüleşme örneğine karşın sėytin < zeytūn 

örneğindeki gibi ötümsüzleşme örnekleri çok az sayıdadır. Yukarıda verilen örnekler 

birçok TTA’da olduğu gibi MYA için de neredeyse standartlaşmış durumdadır. 

Buradan hareketle sa͜ar sözcüğünün fonetik temayül neticesinde za͜ar olarak 

standartlaşma yolunda olması gerekir. Buna karşılık MYA’da sa͜ar~sār biçimi standart 

olarak kabul edilebilir. 

ebem çoḳ  gö̇zelimiş, sār bizler gibi bėyazımışdır sār. “Ninem çok güzelmiş, 

herhâlde bizler gibi beyazmıştır.” 10/412, 

amca, dayı sen suyu iç, sa͜ar susuramışsıŋdır dė. “Amca, dayı sen suyu içi, 

herhâlde susamışsındır, de.” 10/439, 

sa͜ar üşümüşǖzdür, titreyivėrmişīzdir. “Herhâlde üşümüşüzdür, 

titreyivermişizdir.” 11/99, 
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yėrişmiş adam canım, o biçim haní, sār çarpardır. “Evliya adam canım, o 

biçim hani, herhâlde çarpıyordur.” 22/285, 

çaḳaḷ aynı, o da ȫledir sa͜ȧr. “Çakal aynı, o da öyledir herhâlde.” 22/412. 

 

şíndi: “Şimdi” anlamında bir zarftır. 

şíndi bobamıŋ āzından ḷapa ḷapa ġan gelmíş. şíndi, bobam ġaḳamadı ayā. 

“Sonra babamın ağzından lapa lapa kan gelmiş. Sonra babam kalkamadı ayağa.” 9/68-

69. 

 

veḷāsıḷ, veḷāsıḷı:  “Kısacası” anlamına gelen bu zarf, Arapça ve’l-ḥāṣil’den 

gelmektedir.  

veḷāsıḷ, aḳşam bälki yadsı eḏeninde şėye vardıḳ, eve. “Kısacası, akşam belki 

yatsı ezanına eve vardık.” 9/233, 

veḷāsıḷı herkez öldǖ yere ġonurdu. “Kısacası, herkes öldüğü yere konurdu.” 

27/16. 

 

vėre: MYA’da “sıklıkla, sürekli, ikide bir” anlamında kullanılan bir sıklık 

zarfıdır. 

vėre böyük ġonuşana, höke ġonuşana sikeber dėller. “Sürekli büyüklenerek 

konuşana, ukalaca konuşana ‘sikeber’ derler.” 22/537.
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2.3. Sonuç ve Değerlendirme 

Yapılan ağız sınıflandırmalarında Manavgat ağzı, Antalya ağzıyla birlikte 

değerlendirilmektedir. Ahmet Caferoğlu, 1959 yılındaki Fundemanta’da yer alan 

makalesinde, Türkiye Türkçesinin ağızlarını Rumeli ağızları hariç genel çizgileriyle 

altı gruba ayırır ve Antalya’yı 5. Güneydoğu Ağızları (Gaziantep, Adana, Antalya ve 

civarı) olarak sınıflandırır (Caferoğlu, 1959: 239). Dolayısıyla Manavgat da bu grupta 

yer alır. 

Manavgat ve Yöresi ağızlarına ilişkin olarak sadece bu bölgeyi ele alan 

lisansüstü ya da bağımsız herhangi çalışma bulunmamaktadır. Bölge ağzını 

ilgilendiren ilk çalışma, lisans tezi boyutunda Mehmet Balcı tarafından yapılmıştır. 

Balcı, 1966 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde 

hazırladığı Antalya Yöresi Ağızları (Serik-Manavgat-Akseki) adlı lisans tezinde 

Antalya ağızlarını a) Finike, Kaş, Elmalı, Korkuteli; b) Antalya merkez; c) Akseki, 

Manavgat olmak üzere üç ağız grubuna ayırmaktadır (Aktaran: Karahan, 2014: 156). 

Böylelikle Manavgat ağzı, Antalya’nın üç ana ağız grubundan biri olarak gösterilir. 

Leylâ Karahan, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması adlı eserinde Antalya’yı, 

Batı Grubu Ağızları ve bu ağız grubunun en geniş yayılma alanına sahip olan I. Alt 

Grup içerisinde değerlendirir. İkinci derecedeki alt gruplar arasında ise 4. Alt Grup 

olarak Antalya Ağzı tek başına yer alır. Dolayısıyla Manavgat’ı burada ele almak 

gerekir. Karahan, anılan lisans tezinden ayrı olarak bir sınıflandırmaya gitmemiştir. 

Karahan, Antalya ağzı için “Bu yörede yaşayan ve Türkmen adı verilen topluluklar, 

ağız özellikleri bakımından İçel, Adana ve Konya’daki diğer Türkmen topluluklarıyla 

birleşirler.” demektedir (Karahan, 2014: 150-156). 
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Harita 3: Batı Grubu Ağızlarının Alt Grupları (Karahan, 2014: Harita 28) 

Antalya ağızlarının bütününe ilişkin son geniş çaplı akademik çalışma olan ve 

Mehmet Dursun Erdem ve Ramazan Bölük tarafından hazırlanan Antalya ve Yöresi 

Ağızları’nda ise Antalya Ağızları kendi içinde şimdiki zaman ekine göre üç ana gruba 

ayrılır. Bu sınıflandırmadaki II. Ağız Bölgesi’nde Aksu, Serik ve Manavgat ilçeleri 

bulunur. Bu ağız bölgesinde iki alt ağız bulunmaktadır. I. Alt ağız bölgesinde Aksu ve 

Manavgat ilçeleri bulunmaktadır. II. Alt Ağzı bölgesinde ise Serik ilçesi tek başına yer 

alır (Erdem ve Bölük, 2012: 190-191).  

Erdem ve Bölük’ün çalışmasında Manavgat da metinlerle temsil edilerek 

incelenmiştir. Anılan çalışmada Ahmetler, Belenobası, Beşkonak, Boztepe, Cevizler, 

Çakış, Çaltepe, Denizyaka, Düzağaç, Gündoğdu, Halitağalar, Kızıldağ, Kızılot, 

Oymapınar, Salur, Sarılar ve Yeşilbağ mahallelerinden yapılan derlemeler metin 

olarak verilmiştir. Manavgat 85 mahallesi ile Antalya’nın en çok mahalleye sahip 

ikinci ilçesidir (Erdem ve Bölük; 2012: 23-30).  

Yükselen okur-yazarlık oranı ve değişen sosyal yapı sonrasında ağız 

farklılıkları giderek silikleşmeye başlamakta ve bu durum alt ağız gruplarını daha 

keskin bir biçimde ayırmayı engellemektedir. Yine de Manavgat ağızlarını kendi 

içerisinde temel olarak I. Yörük (Konargöçer) Ağzı ve II. Manav (Yerli) Ağzı olmak 

üzere ikiye ayırmak mümkündür. Bu ayrımın oluşmasının temel sebebi, birtakım 

fonetik ve leksik farklılıklardır. Kimi morfolojik yapıların kullanım sıklıkları da bu iki 
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ağız alt grubunu birbirinden ayırmaktadır. Bu iki alt ağız grubunun başlıca 

farklılıklarını şöyle sıralamak mümkündür.  

1. Yarı art/ön ünlüler Yörük ağzında daha yaygındır. Bu durumun oluşmasında 

diş ve orta damak ünsüzlerinin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Manav ağzında ünlüler 

ÖTT’ye daha yakındır. Bu ünlü tipi, Yörük ağzını Konya ya da İç Anadolu ağızlarına 

yaklaştıran özelliklerdendir. Yörük yaylaklarının daha çok Konya (Beyşehir, Bozkır, 

Seydişehir) sınırlarında olması bu etkileşimi arttırmıştır. 

ǥóŋül “gönül” 4/86. 

2. Orta damak ünsüzleri olan [ǥ] ve [ḱ], daha çok Yörük ağızlarında görülür. 

ǥóḱden “gökten” 15/107. 

3. Görülen geçmiş zamanın hikâyesinin teklik üçüncü kişi çekiminde görülen 

/n/ türemesi MYA’da özellikle Yörük ağzında tespit edilmektedir. 

gicişirdin “gicişirdi” 12/153. 

4. /-ğ-/>/-ŋ-/ değişmesi daha çok Yörük ağızlarında görülür. 

doŋru “doğru” 9/13. 

5. MYA’da zamir kökenli kişi ekleriyle çekimlenen bir öğrenilen geçmiş 

zaman kipi olan -(y)XK, daha çok Yörük ağızlarında görülse de Manavlar arasında da 

kullanılmaktadır. 

dayanamayıḳ, dönük, varıḳ. “Dayanamamış, dönmüş, gitmiş.” 3/50. 

6. Birinci çokluk kişi emir ekinin -Iŋ~-In yapısıyla genişletilerek -AlImIŋ ~ -

AlImIn biçiminde kullanılışı daha çok bir Yörük ağzı özelliğidir. 

otuŕaḷımıŋ “oturalım” 20/80. 

7. MYA’da birinci ve ikinci kişi zamirlerinin yönelme durumu, birçok Batı 

Grubu ağzının aksine, yoğunlukla bene~sene biçimindedir. Bu biçim, Yörük ve Manav 

ağzında ortak bir özellik olmasına karşın Manav ağzında standartlaşmış gibidir. 

bene “bana” 10/40, sene “sana” 24/204. 
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8. Söz varlığı açısından da bu iki grup arasında farklılıklar bulunmaktadır. 

Manav ağızlarında tarımcılığa ilişkin söz varlığı daha zenginken Yörük ağızlarında 

hayvancılığa ilişkin söz varlığı daha zengindir. Topluluklar, söz dağarcıklarını 

kendilerine gereken, kendileriyle ilgili olan ad ve fiillerle zenginleştirmişlerdir. Yörük 

ağzı, göç yollarındaki diğer topluluklarla olan etkileşimden dolayı, farklı ağızların söz 

varlığını alıp kullanmaya daha açıktır. 

9. Yörük ağzının yazıyla gösterilemeyecek biçimde tonlamasının (ya da 

tınısının) farklı olduğu görülmektedir. Bu durum Yörük ve Manav ağızlarının ayırıcı 

özelliklerindendir. Bu ses ve söyleyiş farklılıklarının oluşmasında Yörük ve 

Manavların yaşayış biçimleri, bir diğer açıdan, iklim ve yükselti etkili olmuştur. 

 

Bu ayrımın yanı sıra Manavgat ve Yöresi ağızlarının karakteristik özelliklerini 

şöyle sıralamak mümkündür: 

1. MYA’da ölçünlü dildeki ünlülerle beraber normal boğumlanma süresine 

sahip yirmi dört ünlü, altı kısa ünlü ve on yedi uzun ünlü olmak üzere toplam kırk yedi 

ünlü tespit edilmiştir. MYA’da, resmî alfabede de gösterilen yirmi bir ünsüzle beraber 

elli bir ünsüz çeşidinin varlığı tespit edilir. Böylelikle çeşitli kullanım sıklıklarına 

sahip olmakla birlikte MYA’da doksan sekiz ses olduğu görülmektedir. 

2. Birincil ünlü uzunluklarına seyrek olarak rastlanmaktadır. MYA’daki 

Türkçe sözcüklerde birincil (aslî) ünlü uzunlukları; ād “ad, isim”, bȫl- “bölmek”, sö͜ün- 

“sönmek”, yārın “yarın”, yāyıḷ- “yayılmak” gibi örneklerde görülür. 

3. Damak (önlük-artlık) uyumu edebî dile göre daha ileridir. MYA’da, 

ceseretliymiş “cesaretliymiş” 3/26, ataşḷa “ateşle” 17/181 örneklerinde de görüldüğü 

üzere bu nitelikleri taşımayan yabancı kökenli sözcüklerin büyük çoğunluğu bu damak 

uyumuna dâhil olmaktadır. 

4. MYA’da dudak uyumu edebî dile göre daha ileri durumdadır. ÖTT’de 

düzlük-yuvarlaklık uyumuna girmeyen armut, çamur, davul, kavun, kavurma, karpuz, 

pamuk, yağmur gibi Türkçe kökenli sözcükler, MYA’da düzlük-yuvarlaklık uyumuna 

bağlıdır. 
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5. Söz başında görülen ileri bir ötümlüleşme eğilimine karşın ET’deki kölge 

“gölge”, kėy- “giymek”, kėyik “geyik”, tiken “diken” gibi kimi sözcüklerde ET’deki 

ötümsüz ünsüzler düzenli olarak korunmuştur. 

6. MYA’da ikinci teklik ve çokluk kişi iyelik ve kişi ekleri, ilgi durumu eki ve 

kimi sözcüklerde damak n’si korunmuştur. 

kėyecek elbiseŋ vaŕ. “Giyecek elbisen var.” 15/186. 

7. MYA’da /g/~[ġ] ve /k/~[ḳ] öncesinde bulunan diş n’si, düzenli olarak damak 

n’sine dönüşür. 

yeŋgeŋ “yengen” 3/72, haŋġı “hangi” 8/37. 

8. MYA’da şimdiki zaman çekiminde eskicil -(y)A yorur yapısının izleri 

bulunmaktadır. İlk defa EOT devrinde görülen –(y)A yorur yapısında meydana gelen 

ses düşmesinin ardında yan yana gelen iki ünlünün birleşmesi sonucu ikincil bir ünlü 

uzunluğu ortaya çıkmıştır. 

dė-y-e yorur> dė [-y->ø]-e yorur > dė̄yorur “diyor” 10/40. 

9. MYA’da ses olaylarına bağlı olarak ikincil ünlü uzunlukları yaygın olarak 

görülür. Ünsüz erimeleri (ve ᶜayn, hemze ünsüzlerinin düşmesi), hece kaynaşması ve 

ünlü birleşmeleri bu konuda etkili olan başlıca ses olaylarıdır. 

dāḷarda “dağlarda” 1/24, sōra (<soŋra) “sonra” 9/163, musdānıŋ 

“Mustafa’nın” 24/24. 

10. EOT’deki ünsüz uyumsuzluğu MYA’da da bulunmaktadır. Örneğin; 

MYA’da ayrılma durumu eki, EOT’de olduğu gibi +dAn olarak tek şekillidir. Ötüm 

açısından uyuma girmemektedir. 

11. Kapalı e /ė/ ünlüsü korunmaktadır. Türk dilinin yazıyla izlenebilen 

dönemlerinden itibaren tespit edilebilen bu ses yörede sistemli bir biçimde 

korunmaktadır. 

kėyecek “giyecek” 3/164, gėyeriz “giyeriz” 4/42; bėyaz “beyaz” 9/241, şėker 

“şeker” 11/30. 
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12. Damak n’sinin çevresel etkisine bağlı olarak geniz ünlüleri de 

kullanılabilmektedir. Genelde damak n’sinin düşmesiyle belirginleşir. 

bedirmu͜͜ãrı “Bedirpınarı” 9/38, sa͜ã “sana”16/22, ba͜ã “bana” 20/118. 

13. MYA’daki ön seste akıcı /l/, /r/ ve /ş/ ünsüzleriyle başlayan alıntı 

sözcüklerde düz-dar ünlü türemesi görülür. 

işamḷıḳdı “çamlıktı” 2/19, ırātsız ėdiyoru “rahatsız ediyor” 24/146. 

14. ÖTT ile ortaklaşan yapıların yanı sıra MYA, zengin bir zarf-fiil varlığına 

sahiptir. ÖTT’deki -ken yerine -ḳa/-ke zarf-fiil eki kullanımı yaygındır. Yörede –ArAk 

zarf-fiil eki, –AlAk biçimiyle yaygın olarak nöbetleşmektedir. Bunlar dışında da -d(X)k 

başına, -dIk ġına, -Xn sıra ~ -Xn sıraḳ, -Xk sıra, -dXk sıra, -(y)XşkXn, -(y)Xḳ, -mAyIn 

zarf-fiil ekleri yörede çok yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. 

15. MYA’da -Xş mastar ekinin üstüne gelerek -IncA ya da -(X)r ... -mAz 

görevinde zaman zarfı üreten ve +lAyIn ekinden kısaltılarak oluştuğu belli olan +lĀn 

eki, yöreye has görünmektedir. 

gėdişlė̄n “gidince, gider gitmez” 17/231. 

16. Ağız sınıflandırmalarında ölçüt olarak kullanılan öyle, böyle, şöyle 

sözcükleri karakteristik olarak ȫle, bȫle, şȫle~hȫle biçimindedir. 

17. Zamir kaynaklı kişi eklerinde birinci teklik kişi eki -Xn biçimindedir. Geniş 

zamanın birinci teklik kişi olumsuz çekimindeyse -mAn biçiminde kullanılır. 

haḷıd ā sen az bizin̥kinlerden mi topḷayıḳsıŋ mı bilmen dėdi. “Halit Ağa, sen 

bizimkilerden mi toplamışsın bilmem, dedi.” 21/173. 

 

Bu özelliklerin dışında MYA’da Kıpçakça unsur olduğu düşünülebilecek ya da 

dil ilişkileri bağlamında değerlendirilebilecek birtakım yapılar da bulunmaktadır. 

Elbette, ağızlarda tespit edilen ve birçok çalışmada Kıpçakça olarak değerlendirilen 

unsurları dikkatle incelemekte yarar vardır. Kıpçakça denilen yapılar, en az çaba 

yasasının etrafında gelişen eğilimler olabileceği gibi Kıpçak unsurların yüzlerce yıl 
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önce savaş, göç ya da ticaret gibi çeşitli nedenlerle incelenen ağız bölgesine 

yerleşmeleri sonucu da oluşabilir. Bunun dışında Kıpçakça unsurların aslında yazı dili 

öncesi Oğuz-Kıpçak dil birliği döneminin bakiyeleri mi olduğu sorusunu akıllara 

getirmek gerekir. Çünkü, DLT’de ortak dil özellerine en fazla değinilen topluluklar 

Oğuzlar ve Kıpçaklardır. Kâşgarlı, birçok fonetik, morfolojik ve leksikolojik özellikler 

bakımından Oğuz ve Kıpçakları beraber anmıştır (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2015). 

Hatta DLT’deki Oğuz-Kıpçak veya Oğuz, Kıpçak lehçelerine ait olduğu belirtilen 

sözcüklerden hareketle Kutadgu Bilig’in, Karluk-Uygur lehçelerinde yazılmadığını, 

eserin Oğuz-Kıpçak lehçelerinde yazılmış olduğunu düşünen araştırmacılar da 

bulunmaktadır (Kulzhanova, 2019). Eşsüremli olarak tespit edilen aşağıdaki 

maddelerin bir kısmı erken devir özellikleridir. Fakat bazıları günümüze yakın 

dönemlerde Kıpçak lehçelerinde ortaya çıkmış özelliklerdir. Bu durumdaki özellikler, 

aynı fonetik eğilimin farklı coğrafyalardaki yansımaları olarak görülmelidir. Geniş-

yuvarlak ünlülerin daralması gibi kimi özelliklerin de bütün Kıpçak lehçelerinde değil 

Tatarca, Başkurtça gibi bir kısmında daha yoğun görüldüğünü de belirtmek gerekir. 

MYA’da tespit edilen sekiz fonetik, on altı morfolojik ve leksikolojik özellik, 

Oğuzcadan ziyade Kıpçakçada görülmektedir. Bir özelliğin ise Çuvaşça ile bağlantısı 

irdelenmelidir. 

 

Fonetik hususiyetler: 

1. Yörede sıkça rastlanan geniş-yuvarlak ünlülerin daralması (/o/>/u/, /ö/>/ü/ 

gibi): 

undan kėyri “ondan sonra” 3/161, üyüdürümüş “öğütürmüş” 26/143. 

2. Söz başında, ortasında veya sonunda sıkça yaşanan /ç/>/ş/ sızıcılaşması, 

işgi işen işgi işerdi “İçki içen içki içerdi.” 11/43, şüŋkü “çünkü” 12/121. 

3. Kıpçak grubu Türk yazı dillerinde kurallı olan /-st/ ses grubunda yaşanan ses 

düşmesi: 

dos “dost” 2/80, selbes “serbest” 20/68. 
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4. Kıpçak grubu Türk yazı dillerinde olduğu gibi, bütün ünlülerin yanında 

/g/>/v/ değişmesinin yaşanabilmesi: 

yıvardıḳ “yığardık” 21/346, sovuḳ “soğuk” 21/496. 

5. Türkmencede ve Kıpçak grubu Türk yazı dillerinde olduğu gibi, alıntı 

sözcüklerdeki /f/ sesinin /p/’ye dönüşebilmesi: 

petėtmiş “fethetmiş” 3/172, paytun “fayton” 7/7. 

6. Kırgızcada ve Kazakçanın güney ağızlarında düzenli, Tatarcada ve diğer 

Kıpçak grubu Türk yazı dillerinde düzensiz olarak görülen /y-/>/c-/ değişmesinin 

MYA’da da örneklerine rastlanması: 

cayıḷa “yay ile” 18/143, cayḷaya “yaylaya” 25/21. 

7. Tatarca, Kazakça gibi Kıpçak grubu Türk yazı dillerinde olduğu gibi, çok az 

sayıda örneği görülse de c ayn (ع) ünsüzünün /ġ/’ya değişebilmesi veya ᶜayn ünsüzünün 

önce /ġ/ sesine ardından /ŋ/’ye dönüşmesi: 

ḳanaġat (<Ar. ḳanāᶜat) “kanaat, sabır” (MDD-Sağırin), duŋayḷa (<Ar. duᶜā’) 

“duayla” 4/74. 

8. Karakteristik olmasa da Kazakça, Nogayca gibi Kıpçak lehçelerindeki gibi, 

/ş/>/s/ değişmesinin görülebilmesi: 

 isKembe “işkembe” 8/147, soḷda (<şoḷda) “şurada” 20/88. 

 

Morfolojik ve leksikolojik hususiyetler: 

1. Üstüne aitlik eki gelen ilgi durumu ekli gövdelerde Tatarca, Kazakça ve 

Kırgızcada olduğu gibi MYA’da da ünsüz düşmesi yaşanabilmesi: 

gėçiniki “keçininki” 6/77, atıḳına “atınkine” 8/55. 

2. MYA’da karakteristik olmasa da metinlerdeki iki örnekte yönelme durumu 

ekinin +ġa/+ğa biçiminde görülmesi: 

doḷbazḷıḷarğa “Dolbazlılar’a” 2/126, 
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bi ġodu benim bu barmaḳḷarġa. “Bir vurdu benim bu parmaklara.” 21/361. 

3. Kazakça ve Kırgızca kimi Kıpçak Türk yazı dillerinde görüldüğü gibi, 

ayrılma durumu çekiminde ünsüz benzeşmesi sonucunda oluşan ikiz ünsüzün kimi 

zaman tekleşmesi: 

aḷacabėlinen (<aḷacabėlinden) “Alacabeli’nden” 21/336. 

4. Ana fiile eklenen -(X)p zarf-fiil ekine bat- “yatmak”, dur-, otur-, yoru- 

yardımcı fiillerinin geniş zaman biçiminin ulanmasıyla da şimdiki zaman yapısı elde 

edilebilmesi: 

işde şurda ġatda yāyıḷıP‿oturu. “İşte şurada sekide yayılıyor.” 9/249. 

5. Geniş zaman üçüncü teklik kişinin olumsuz çekiminde Kıpçak ve Karluk 

grubu Türk yazı dillerinde olduğu gibi, -mAs biçiminin görülebilmesi: 

saŋketmen beni bıraḳmas dėdi. “Zannetmem beni bırakmaz, dedi.” 9/280 

6. Eski Türkçe, Eski Oğuz Türkçesi, Türkmence ve Kazakça, Kırgızca gibi 

kimi çağdaş Kıpçak yazı dillerinde olduğu gibi birinci teklik kişi emir ekinin -(y)AyIn 

biçiminde olması: 

şíndi o germeyi de aŋḷadayın saŋa. “Şimdi o germeyi de anlatayım sana.” 

24/28. 

7. İlk örneklerine Orta Türkçe dönemindeki Kıpçak sahası eserlerinde 

rastlanılan birinci çokluk kişi emir ekinin -AlIK biçiminin de görülebilmesi: 

vėrmeyelik dėdik ġararı. “Vermeyelim dedik kararı.” 24/204. 

8. Günümüzde daha çok Kıpçak grubu Türk yazı dillerinde görülen -vXk~ -yXk 

fiilden ad yapma ekinin görülmesi: 

ḳıḷdıravıḳ “oğlak ve kuzuların boynuna takılan küçük çan, çıngırak” 8/568. 

9. kömbe (<köm “gömmek” -me) örneğinde görülen -be, yapım eki durumuna 

geçmiş, isim-fiil yapısının bulunması: 



296 

 

kömbeyi (<köm “gömmek” -me+yi) “iki sac arasında, kızgın küle gömülerek 

ya da fırında pişirilen bir çeşit kalın ekmeği” 23/138. 

10. Günümüzde bilhassa Başkurtça, Kazakça, Kırgızca ve Tatarca gibi Kıpçak 

grubu Türk yazı dillerinde yaygın olarak kullanılan ġına yapısının tespit edilmesi: 

bu güdücü, ġayrı gėtdik ġına, ha güt ha yaḷvar. “Bu çoban, artık gittikçe ha güt, 

ha yalvar.” 26/42. 

11. Kıpçak ve Karluk grubunda çeşitli ses değişiklikleriyle varyantları bulunan 

-mAyIn zarf-fiil ekinin yörede yaygın olarak kullanılması: 

zēmeri çıḳmayın ġoçu ġuzuya ġatmazdıḳ, şubart bir dėmeyin ġoyunu 

ġuzḷatmazdıḳ. “Zemheri çıkmadan koçu kuzuya katmazdık, bir şubat olmadan koyunu 

yavrulatmazdık.” 8/132. 

12. Bir örnekte, Kazakça, Karakalpakça, Nogayca, Hakasça, Altayca gibi 

çağdaş Türk yazı dillerinde kullanıldığı gibi, mė soru enklitiğine rastlanılması: 

ordan dönüşüne mė? “Oradan dönüşüne mi?” 9/60. 

13. Günümüzde Kazakça, Kırgızca ve Tatarcada kullanılan yer-yön belirten ārı 

edatının yörede sıkça kullanılması: 

adanadan ārı gelmişler, dǡŋ dibine yėrleşmişler. “Adana tarafından gelmişler, 

dağın dibine yerleşmişler.” 8/421. 

14. Kazakçada olduğu gibi şoḷ>soḷ “şu” değişmesiyle oluşan işaret sıfatının 

örneğine rastlanması: 

bizim soḷda bi ev, ḱúmemiz oḷuŕdu. “Bizim şurada bir ev, küçük bir evimiz 

olurdu.” 20/88. 

15. Kazakça gibi Kıpçak lehçelerinde olduğu gibi “her gün” anlamını taşıyan 

künde zarfının sıkça kullanılması: 

Künde “her gün” 2/116. 

16. MYA’da “şu, bu” anlamıyla hu sözcüğü kullanılırken Çuvaşçada aynı 

anlamda ку “ku” sıfatının kullanılması dikkat çekicidir. 
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17. ecel “evvel, eski”, şubat “deve sütü” gibi günümüzde Kıpçak dillerinde 

yaygın olan sözlere yörede de rastlanılması. 

 

Yöre ağızlarında görülen bir başka özellik, arkaik yapıların sıkça korunmuş 

olmasıdır. Fonetik olarak söz başındaki birtakım ötümsüzlüklerin korunması, -AyIn 

emir ekinin korunması, ET ok/ök ve ma/me kuvvetlendirme edatının ekleşerek 

korunması gibi daha birçok fonetik ve morfolojik eskicil yapılar, inceleme bölümünde 

yeri geldikçe açıklanmıştır. ET’nin yanı sıra EOT’nin birçok özelliği yöre ağızlarında 

korunmaktadır. Bunların dışında sözvarlığındaki arkaik yapıları da bir iki örnekle 

göstermek gerekirse: Günümüzde birçok Türk lehçesinde kullanılan ayak sözcüğü 

bilindiği gibi ET adaḳ sözünden gelmektedir. ET döneminin sonlarına doğru -d->-δ-

>-y- değişmesini yaşayarak günümüzdeki biçimini alır. Yöre ağzında da ayaḳ 

biçimindedir. Ancak MYA’da ET’deki adak kökünden gelen adaḳḷa- “yürümek, adım 

atmak, yürüyerek gitmek, yürümeye başlamak” fiili canlı bir biçimde kullanılmaya 

devam etmektedir. Bilindiği gibi Türk lehçelerinin sınıflandırılmasında kullanılan 

ölçütlerden biri de adak sözcüğünde yaşanan ses değişimleridir. Günümüzde Eski 

Türkçedeki adak sözcüğü Tuvacada korunur. MYA’da kullanılan diğer bir arkaik yapı, 

küy- “pusuya yatmak, beklemek” fiilidir. DLT’de küδ- ~ kǖδ- (Ercilasun ve 

Akkoyunlu, 2015: 754) olarak geçen bu fiil, günümüzde güt- ~ küt- biçimiyle “hayvan 

sürmek” ya da “beklemek” anlamıyla birçok Türk lehçesinde yaşarken MYA’da bu 

kökten gelen hem güt- hem de -d->-δ->-y- değişmesiyle küy- fiili yaşar. Yine birçok 

Türk lehçesinde döz- ~ töz- “dayanmak, sabretmek” olarak kullanılan fiil, MYA’da 

aḷḷah döyümlük vėrsin! “Allah sabır versin!”  5/32 söyleminde döy- biçimiyle yaşar. 

Eski Türkçe gramerlerinde katlama sayıları olarak ele alınan ve bir fiilin belli bir 

sürede ne kadar yapıldığını gösteren yapılardan biri olan yoḷ sözcüğü, MYA’da da 

sıklıkla “kez, sefer” yerine kullanılmaktadır: iki yoḷ “iki kere, iki sefer” gibi.
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3. METİNLER 

1. Metin 

Anlatan: Mustafa Sert, 70 yaşında, Okur-yazar. 

Derleme Yeri: Beydiğin Köyü 

Konu: Karışık Anılar 

(1) bėydīn ḱóyündenin, adınıŋ nėrden geldīni, temelini bilmen. (2) doḳuz yüz ėlli.  (3) 

oḳuma yazma oḷma mı canım, ben ıfāḳa girdim, bobam vėrdi bi sėne ġayıtsız oḳudum 

ben, bėş sėne de ȫle oḳudum, bėşden ḉıḳdım. (4) işde bobamıŋ başına cėneyetden bi 

oḷay geldi, bobam cezēvine düşdü işde, oḳuḷa gėdemedik, ondan ȫle sebeb‿oḷdu.  

(5) şíndi benim ana dėdem sırtḷı, diŋlē, avrat da sırtḷı, birāderiŋ hanımı da sırtḷı. (7) ḱóyde 

bunḷarı ǥórüdüm, odun filán kėseridim bunḷara. (8) tabī ȫle bi niyetim de yoğudu hā, 

anam dėdi evlenecēseŋ evleŋ dėdi āşám. (9) anam yatdı, oturdum oturdum, bunuŋ 

ġardaşınıŋ evine vardım, tabī bü‿yüzde oturudu bobası hilán. (10) ġardaşınıŋ orda bu, 

hindi oturdum oturdum, buna işāret ėtdim eve gėt dėyi, bu su vėr aŋḷamış. (11) işāret 

ėtdim, ġaḳdım, çıḳdım gėtdim. (12) vardım evde birez oturdum. (13) ġaḳdım bunḷarıŋ 

evlerine geldim, ġapıyı tıḳıḷadım, bacǡmı  hazırḷadım amma, gevşedivėrdi mi bacǡmı 

soḳuvėrecė̄n ġapınıŋ arasına. (14) kim o dėdi, beniŋ dėdim, ġardaşını mı sandetdi hemen 

aşdı, açarḳa bile ayāmı soḳuvėrdim, ġapıyı ġaḳıvėrdim sāten, ordan aḷdım geldim. (15) 

yāní óŋceden aḳḷımda bile yoğudu, anamıŋ ȫle dėmesinden az ġafama daḳıḷdı. (16) bunu 

ȫle getirdim. (17) şíndi getirdim sabāḷa enişdesiniŋ evine vardım, bi çay demletdim 

bacısına, tabi bunu getirdīmden hele habarḷarı yoḳ, çayḷarını da işdim, geldim ordan 

eve. (18) onḷar duyasıya ġadar yanḷarında çayḷarını hele işdim. (19) hėç bi şėy daḳmadım, 

bene vardīna şúḱrėtsin. (20) ulán saŋḳı daḳanḷar ėrtesǖn satıyoru, ne aŋḷadım ben ondan. 

(21) daḳıḷan ziynet geliniŋ öz maḷı oḷur baḳ. (22) hindi indirmelī ġocasıyḷa harcaḷḷar, 

tamam, faḳat daḳıḷan ziynet geliniŋ öz maḷı. (23) bu ġıza da, vardım enişdesiniŋ 

evindeler, yúḱlǖŋ içine girdim. (24) ordan bi ōḷan tā varıdı gēn̥ç, gel ḷan bura dėdim, 

yúḱl ̮ē girdim, onu da ġatdım içeri, Ḳapaḳḷarı Ḳapatdım elimile de dutdum, 

tıḳıḷāyoruyun, ġoşuyoruḷar, ġapıḷarı açıP o dāḷarda adam arāyoḷḷar, yoḳ. (25)  

oturuyoruḷar içeriye, gėne tıḳıḷāyoruyuz ġapıyı, ġıvrandırdım, adam arāyoḷḷar bȫle. (26) 
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genşlik işde, tez ġocadıḳ yā, sayıḷı ǥún geliP gėçiyoru. (27) amma, siġara içerin baḳ, 

yoḷa gėdişim hilán kimseye ȫle pas vėrmen, ĭrampaya dikildim mi kimse çatamaz bene. 

(28) hasandǡna bi dikildik, sen gėdemessiŋ dėdiler bene, benden yarım sāt soŋra 

çıḳabildiler. (29) bedenim ıssındıḳ sıra hızḷanırın, çoḳ súratḷı gėderin. (30) şíndi ondan 

sōna, bȱ‿gün bobaḷīŋ orda ekin biçerke siġara bitdi benim. (31) hoyn bobaḷıḳ dėdim, 

taḷḷanıŋ tā baş‿ucunda, siġara var mı dėdim. (32) bi tek siġara var, bobam gelse gėne 

vėrmen dėdi, tā bȫle. (33) ulen ġocaya sarıḷdıḳ, birinci siġarası yā, ikiye böldürdüm 

ġocaya ciġarayı. (34) ha, ġoca ġarı sevellerdi beni, meḳanḷarı cennet oḷsun. 

(35) mēşúrudu esgiden, ġurundik radyoyu bobam aşdı, ġoŋşuḷara geze gėtdi. (36) hura 

deŋgil, deŋgil hura da hȫle yüzüne tanıyān bāzı ben. (37) aḷmanya, aḷmanḷar ġırıḷırdı 

şėyden, baḳ, işgiden. (38) aḷmanya, türküyeden t mḷuḳ ėrkek isdedi, baḳ hėç unutman, 

rize milletvekili ḱúrsüden türküŋ dólü eŋ soŋ türküyeye dúşman oḷu, dėdi baḳ. (39) 

vėrmeme ḳaḷaḷı aḷdıḷar. (40) üş dörT sėne soŋra bi işci isdedi. (41) derebucaḳda, 

derebucǡŋ yandīnı biliŋ mi? (42) derebucaḳ yaŋdı da de̊vlet öŋcelik tanıdı, herkez 

derebucaḳḷı oḷdu, gėtdi. (43) t mḷŭ͜ā m mḷŭ͜ā gėrek ġaḷmadı, her de̊vlete gėtdi. (44) 

aḳḷım ėrdīnde baḳ aḷmanıŋ aḷman oḷd nu sarışın oḷd ndan, iŋgiliziŋ iŋgiliz oḷd nu 

ǥózleriniŋ ǥóḱ oḷd ndan aŋḷadırdı adamḷar. (45) ėrmenīniŋ ėrmenī oḷd nu top 

saḳaḷdan bilirlerimiş esgi adamḷar. (46) esgiden oḳuḷ moḳuḷ mu varıdı yā? (47) bobam 

hilán davarıŋ arḳasında tātaḷara o, esgiden yoŋġa tātası çėkellerdi, o ġaḷan parçaḷara 

yaza yaza davarıŋ arḳasında ȫle ȫrenik yazıyı. (48) ulen arḳadaş esgiden oḳuḷ mu varıdı? 

(49) hatayda, benim ilk birl m bilecikdeydi. (50) ben orda dörd‿ay ėyitim ǥórdük. (51) 

ondan sōna dǡtım oḷdu, heP hududḷardaydım ben, sínırda. (52) yā şíndi gėce bi 

çatışmaya girdik. (53) ifpar geldi amma, ifpar geldi ġaçaḳcı gelecek dėyi, o zaman 

terörüs yoğudu, ġaçaḳcı çoğudu. (54) gėce biz aḷtı asgeridik, bi dutuşduḳ, onḷar ikiye 

ayrıḷıvėrdiler ġaçaḳcıḷar. (55) ulán yāmır gibi ġurşun gelir, yatdıḳ yėre. (56) yatsaḳ da 

onuŋ iki dānesine doḳanıḳ, biriniŋ ġaçarḳa hurdan girdīyle hurdan çıḳıḳ, biriniŋ hurdan 

girmiş hurdan çıḳmış, o ölmüş, ötē ölmüş. (57) tabi bildirdik telsizile birlė̄, ō doḷdu geldi 

asger, siḷah, mermi. (58) soruyoru ġomutan, burda ná‿arardıŋ gėce? (59) yā nė dė̄yoru 

biliyoŋ mu? (60) sazǡŋ içi aḳşam oḷdu mu çaḳaḷ çīrışı, bȫle çil bülücü‿ğibi çaḳaḷ çīrışır 

sazǡŋ içinde. (61) ekin iḷaşḷardım, dė̄yor. (62) e hanı burda ekin dė̄yor, ses yoḳ. (63) ulán 

bu araPḷar var ya, esgiden savaşda asgeriŋ yėyecė̄ deponuŋ bi bekşilīni ġomuşḷar 
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araPḷarı. (64) ulen ġaşmışḷar gėtmişler de dúşmanıŋ eline gėşmiş, de asger büsēl 

acıḳmış. (65) ǥúvenilmez onḷara, araPdan dos oḷmaz yā. (66) gėne de bıraḳıvėrmeŋ 

dėmiş atatürk. 

(67) esás yórǖz biz. (68) yā şíndi, ġaraġoyunḷu, aḳġoyunḷu dė̄l, biz o yórüklerden dė̄liz, 

davarcıydıḳ biz. (69) şíndi şu bizim manavġadıŋ çóplǖnden tā bėşġonǡŋ ġırḳġavǡŋ 

üsdündė̄ toḳa yayḷasına‿ğadar hėç ara kėsilmeden gėderdik. (70) türküye geŋelinde eŋ 

böyük yurda sāh̥ib‿oḷan bizim ḱóy var, geŋiş, hėç ara kėsilmeden toḳaya ḳadar gėder. 

(71) geŋiş yā kiḷomet re ne bilė̄n bayā uzaḳ. (72) orda hasandǡ dėriz bi dā var. (73) ōḷanıḷa 

bi gėtdik, dibinden başına‿ğadar iki buçuḳ sātda çıḳdıḳ. (74) tepesi düz, onuŋ d  

tarafından iner ke bi delė̄ bi daş atdı benim ōḷan. (75) ǥúmeden bi yėre indi ondan sōna 

ǥúmeden bi tā yėre indi, ondan sōna bi suyuŋ iḉine düşdü. (76) şíndi başġa yėrden hava 

aḷmadīna óŋúŋde gibi duyuḷuyoru, yaḷıŋ̃ız āzından hava aḷdīna. (77) böyük bi suya 

dúşdü, daş da böyǖdü, dėmek ki dǡŋ aḷtı ǥól. (78) şíndi nīsanda yoḳarıya dōru ǥóçerdik. 

(79) ondan sōna sardıḳ mıy̥dı, biz burdan direk ǥóçerdik toḳaya, yayḷaya direk gėderdik. 

(80) işde nīsandan sōna mayísıŋ om‿bėşinde yayḷaya çıḳaḷḷar. (81) yayḷa da ġoca bi uva 

aḷaŋ Sāten, ḳıraŋḷarında oḷuḳḷardan su aḳar, herkez ġonar. (82) ǥúneşe yat, hėç ǥúneş 

doḳanmaz yayḷada, bura gibi doḳanmaz, havasından. (83) şíndi bura lútūbetli 

oḷd ndan, benim ǥózlerim acır, baḳ. (84) ammā yoḳarı taḷḷaya gėderin, hėç gelesim 

gelmez arḳadaş. (85) bura adamı bitiriyo yā, buranıŋ havası ėyi dė̄l. (86) yayḷada çadırda 

ġaḷırdıḳ. (87) baḳ, benim bobamıŋ dėdesi, ebemiŋ bobası ėyniFe ǥóçer miş, ėyniFde 

oturuyŭmuş. (88) ėyniFi biliŋ mi? (89) ulen sesdenme de, canımı belli sıḳma. (90) orda 

atmış dónümlük dėdemiŋ yėri var, tapı̊ḷı̊, uvanıŋ, dǡŋ dibinde. (91) şíndī orda toḷanı 

dėller bi han var, esgiden asgeriye oturuymuşmuş orda. (92) dėdem oturuyḳa 

ėyniF‿uvasınıŋ ġoca fermanı var. (93) doḳsan sekiz biŋ doḳuz yüz doḳsan sekiz aḳçeye 

aḷmış. (94) haḷı vaḳtı, varḷī çoḳ ėyiymiş. (95) aḳşá dėllerdi o zaman aḷtın paraya, duyduŋ 

dė̄‿mi? (96) ámma esgi adamḷarıŋ dırnǡ oḷmayız, boş vėrsene. (97) gėdeniŋ yėrini gelen 

dutmāyor da ondan, ḱópek kedi tā ȫle. (98) ulen esgiden ne ḱópeklerimiz varıdı yā. (99) 

davarıŋ iḉinden ġaḷmazdı hėç, canavar mı soḳardı esgiden. (100) hindi, davar boḷudu 

esgiden ya, esgiden ǥóvre yȱdu baḳ. (101) bėydīn ḱóyünde bobam būday ekerdi. (102) 

esgi yoz būday dėrdik, yatırdı bȫle yǖselir gėderdi, aḷta ġaḷan çürürdü zāten yā. (103) eŋ 

fazḷa bobam ġaḷdırıdı bėydīnde üḉ‿ḉüz kile būday ġaḷdırıdı. (104) ġış bitmeden būdayı 
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biten bobama gelidi, vėridi bobam. (105) ḱóyde sú‿dērmeni varıdı ya, dóḱdú̄nde hȫle 

āzına dutardı elini, hȫle ėderdi. (106) biri oḷusa orda hȫle bi ġazıḳ varıdı, ġafasına 

Furūdu toḳmāḷa ġazīŋ. (107) şíndi genşlere bunu aŋḷatırḳa masaḷ gibisine gėder biliyoŋ 

mu? 

(108) çellik oynardıḳ. (109) çebiş ǥúde gėderdik, çellī, zopayı, hȫle zopa uzun oḷudu, aḷaŋa 

topḷanırdıḳ işde. (110) ekmek hilán yėmezdik, işde genşlik şėyi. (111) aḷaŋa topḷanırdıḳ, 

vėr‿aḷḷah ikindine ġadar çellik oynardıḳ. (112) ondan sōna bi hoca dutduḷar ǥóynemli 

bi hoca. (113) hocada oḳurduḳ, bi sūre ȫrenirdim hocadan, üş sūre de defdere 

yazdırıdım. (114) ėrtesi‿ğün çebiḉden gelinceye ġadar su gibi ezberlerdim. (115) 

oḳudurdu onḷarı gėçiridi, bi de gėdinsiyá‿ğadar ȫredirdi, üş sūre de yazdırıdım. (116) 

bobam defder ġalem aḷdı geldi başḷardan, cúmāya gėtdīnde. (117) soŋuna ġadar oḳudum 

ȫle. (118) ġȯrana başḷāyorūḳa de̊vlet aḷdı antaḷyaya, çoḳ derin bi hocayıdı. (119) bir yėrde 

ezen oḳundūnda ezeniŋ duyuḷdū yėrde cúmā namazı oḷmaz dėdi, vaḳıt namazı oḷur 

dėdi. (120) milletile bile başḷara cúmāya gėderdi, bizim cimriylen hoca. (121) ama şíndi 

cá̄mide ezen oḳunur, aḷt yanında eviŋ bodŭrum ġatında cúmā namazı ġıḷaḷḷar. (122) ġoca, 

dúŋyānıŋ dúzeni ġaçmaya durdu. (123) yayḷada ėyi şellik oynardıḳ, hocada da oḳuduḳ. 

(124) ikindin davarıḷa bi gėderdik, davarı saḷdīmızda tepeniŋ zirvesine çıḳmayın 

yatmazdı, durmazdı. (125) yānı bi yėre hele durdurdūnda hele yatmazdı, ġımıḷ ġımıḷ, ille 

tepeye çıḳacaḳ. (126) dǡŋ tepesine çıḳmayın yatmazdı arḳadaş. (127) aḷtı yüz davarımız 

varıdı. (128) bi ėrkeşlerimiz oḷurdu, at gibi oḷurdu. (129) esgiden ǥóḱ yüzlükler varıdı, eŋ 

fiyatḷı bobam satardı ėrkeci, yüz‿ėlli lira. (130) iki buçuḳ ġuruşuŋ ġuḷḷanıḷdīnı bilirin, 

ortası delik. (130) honu ėşşekleriŋ ġarġıcīna çaḳdıḷar soŋra ya. (131) bi ġuruşu da bilirin 

de onuŋ ġuḷḷanıḷdīnı bilmiyom. 

(132) ḱópür nerde? ḱóprüyü gėşdīnde dėdi, sā tarafda bi merdivan var, ordan in dėdi, soḷ 

tarafıŋa tanıyaḷaḳ gėt dėdi, orda restoran çaḷışdırı dėdi. (133) indim ordan vardım, niyė̄n, 

övkem gėtdi. (134) tanırıḳa, içerde oturu ǥórdüm. (135) girdim selēmú‿aleyküm dėdim, 

aleyküm‿selem dėdi, hemen ġaḳdı, büsēl oturduḳ. 

(136) hindi bi şėy var, daş. (137) baḷyozuḷa dówe dówe bi ǥún dóvdük, çiŋkisi tā çıḳmadı 

arḳadaş. (138) eŋ soŋ benim baḷyozuŋ da sapḷī ġırıḷdı, geldik gėtdik. (139) bi vardıḳ, daşı 

dórde ayırıvėrmişler. (140) şíndī/ oraya başḷayacǡmızda, aŋnayan adam dėdiy ki, bi ġoḷu 
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yoḳ adamıŋ, bunuŋ içinde ya üş ya dórT para var çoḳ dērli dėdi. (141) bi geldik, bizim 

daşı üḉe dórde ayırıvėrmişler, bizim ġafa gėdik. (142) bunu yapan işimizden birisi. (143) 

duraḳ aḷdı, şēriçi doḷmuş aḷdı, servisi vardı onu yeŋiletdi, böyültdü. (144) çoḳ gėtdim de 

ġoca, bi mermer heykel buḷdum. (145) süt mermer ámma, şu kirpiklerini var ya bir bir 

sayarsıŋ. (146) ǥózleri ǥóḱ, hȫle ġorun, ǥózleri ǥóḱ oḷun sıra dėdim bu iŋgiliz, heykele. 

(147) bi şapıTa sardım, sebet var ya bildīmiz sebet, tabi ḱóy evinde sebediŋ işine ġodum. 

(148) ırāmaTḷı anam oturu evde, yanımda, o zaman bekerin. (149) orda dėdemiŋ öwey 

ġardaşı var bi kile aḷtın buḷuḳ. (150) bi s r baḳmadan gelen dek gelmiş, yarısını ona vėrik 

sóylemesin dėyi, ġorḳardın. (151) şíndi gendindė̄ aḷtını, iki dene bobamıŋ öz amcası 

gėdik mersin yėrine, anamıŋ öz amcası, bobamıŋ öz dayısı, onuŋ ōḷunuŋ biri geldi 

buraya, duymuş, onu aḷdı dėdemiŋ öwey ġardaşınnan. (152) anam çeketiŋ ġoḷḷarındǡ 

hele pambī boşatdı, dikdi oḷḷarını çeketiŋ, ȫle ǥótürdü. (153) ana dėdim, bizim mermer 

heykel ġayboḷdu, ulen ana bu heykeli vėrdiŋ mi oŋa? (154) ne bilė̄n ōḷum der, bene. (155) 

gėtdi bizim heykel tē̊le gėtdi. (156) ulen şíndi oḷsa tirilyonnuḳ yā. (157) hȫle bi ǥórseŋ, 

gendim buḷdum yā. (158) amma nė̄deceŋ, buḷḷam gözel oḷsun da yumurtamassa 

yumurtamasın.
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2. Metin 

Anlatan: Ali İhsan Uçak, 91 yaşında, Okur-yazar değil. 

Derleme Yeri: Çolaklı Mahallesi (Çolaklı Yörükleri) 

Konu: Karışık Anılar 

 (1) benim yaşım doḳsan bir, yaş doḳsan bir. (2) biŋ doḳuz yüz yirmi yėdi 

d mḷuyun.  

(3) ben her şėyi gördüm. (4) üş sėne asgerlik yapdım. (5) biŋ doḳuz yüz ḳırḳ̬ aḷtıda asgere 

gėtdim ben. (6) ḳırḳ̬ doḳuzuŋ soŋ ayında asgerden geldim, üş sėne asgerlik yapdım ben. 

(7) buḷḷarda tabi az ḉoḳ bi şėyler başıma geldi tabi, epey derT bele çekdim. (8) 

duymuşsuŋuzdur bälki, herif adam öldürdü, üsdüme şėy‿ėtdi, iki sėne cezēvinde 

ġaḷdıḳ. (9) bilmen, çoḳ̬ şėy le ōraşdıḳ amĭcam de aḷḷāh̥ hayırḷısını vėrsin. (10) şíndi 

manavġat, esgiden manavġadda bi şėy yoğudu, göprüsü yoğudu, bi şėyi yoğudu. (11) 

öte yaḳaya biz kel sandaḷ gibi bi şėyile gėçerdik. (12) bubam hapisānede yatdı. (13) o 

yaḳada da varıdı hapisāne bu yaḳada da varıdı. (14) handa, ikisi. (15) iki yėrde han varıdı. 

(16) şíndi bubamıŋ yanına gėşdiysek kel bi şėyile ġayıḳ dėnilen şėy̥ile gėşdik amıcam. 

(17) manavġadıŋ bu yanda han var, öte yaḳada han var. (18) burdan ėşşēle varıyıs, oraya, 

hana. (19) beri yanına hindi esgi hasdāneniŋ oḷdū yėller işamḷıḳdı bütün, hasdāne yoḳ, 

bi şėy yoḳ. (20) para yoḳ, elimizde para yoḳ, herkez ȫle fākiridi. (21) e hana daḳsaŋ on 

ġuruş para vėreceŋ, bėş ġuruş para vėreceŋ, para yoḳ. (22) işamḷarıŋ ora daḳardıḳ ėşşė̄ 

oraya. (23) belediye çavışı topḷar gėder oraya, para vėriyis. (24) çoḳ̬ şėyler çėkdik amcam 

da hayırḷısı. (25) manavġadıŋ esgi durumuna baḳ, şindi durumuna baḳ. (26) ondan 

sōrama manavġaT dėyişdi, ėyi kötü bura bi hasdāne yapıḷdı. (27) biz antaḷyaya gėderis, 

ėşşė̄le hayvanıḷa gėdilirdi evel. (28) serē ėşşė̄le hayvanıḷa gėdilirdi. (29) manavġada 

yörüyelek gėderdik amcam. (30) yörüyelek gėder pambıḳ çevirdirdik. (31) öğünde 

şenelleriŋ bi dükkeni varıdı, petroḷ da varıdı, dükkende pambıḳ çeviridik, varır orda. 

(32) löbet gelir, gėce pambī çevirtdik mi ėşşē yükler, geli gėderis. (33) ufaġ pambıḳ 

ekilirdi evel, bȫle ġoca pambıḳ yoğudu, sōra işde böyük pambıḳ ekilir oḷdu. (34) şu 

oḷdu, bu oḷdu, işde manavġaT gėtdik sıra gelişdi amĭcam. (35) sāP çıḳıḷsa tā evel 

gelişecekdi, zeŋginler sāp çıḳmadı manavġada, de ȫlelik manavġaT hindiki hāle geldi. 

(36) şindi osmanḷı dövleti varıdı evel, aynı müslüman dövleti. (37) yā çarşaFıḷa, çarşaf 
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örtünmeyle harb‿ėdilmez arḳadaş. (38) ē nĕ‿oḷdu? (39) bunuŋ hesebi sā soḷa diş 

sırdattı, ik‿üş dövlet biriğivėrdi, aḷaşşǡ ėdivėrdi osmanḷıyı. (40) türk asgeriniŋ başına 

cavırıŋ subayı ġumandanḷıḳ yapdı arḳadāş\. 
(41) öte ōraş, beri ōraş, baḳ bu iŋgilizler, 

yonanisdan, ġadınḷarıŋ göksünü kėsdiler, arḳaya atdıḷar. (42) bubam ırāmatḷı ḷaF‿ėtdi, 

baŋa aŋḷaTdı. (43) üç‿cüz doḳuz d mḷuydu båbam, harba girik båbam. (44) hindi 

vatandaşa dėseŋ buna inanmazḷar yāni. (45) ondan sōna nĕ‿oḷdu? (46) atatürk, inönü, 

fevzi çaḳmaḳ, aliḳsan paşa varımış. (47) adam ŭrusyadan üş top getirik. (48) birini 

ısdanbul b zına, birini çanaḳġale b zına, birini izmir ġabadepeye ġurduḳ, dėr 

ırāmatḷı båbam, asgerimiş. (49) başımızda bi subay var, yüzbaşı dėr. (50) izmiriŋ deŋiziŋ 

yüzü aḳ‿baḳ gemi dėr. (51) ulen, başımızda mēmet çavış var dėr. (52) deŋiz bildirmiş 

gemiye, topuŋ ora yėrleşdīni. (53) başḷamış top atmaya deŋizden, gemiden atarımış 

topu. (54) mēmet çavış, ġumandanım top gėdiyoru, dėmiş. (55) båbam ırāmatḷı yanında, 

emir yoğ‿ōḷum dėrimiş o subay. (56) haḷbǖse gendi bilir topuŋ yėrleşdīni. (57) båbam 

dörd bėş kere şėy‿oḷdu dėr, mesele top ġabiriŋ yanında ya, üşdepeye gelmiş, soŋ 

mermi düşmüş. (58) gėne dėr bubam ırāmatḷı betçēreyḷe bi bǡrdı dėr, emir yoḳ ōḷum 

dėmiş gėne. (59) dabançayı çėkivėrdi, taḳ taḳ taḳ, subayı Furdu dėr. (60) topuŋ başına 

gėşdi dėr, bir‿atdı dėr, bacanıŋ dibine düşdü mermi dėr, bi tā atdı bacanıŋ içine dėr. 

(61) bir‿ona, bir‿ona, bir‿ona dėr, āğşamıḷāmış bir. (62) on ġadar gemiyi hasar ėtmiş. 

(63) ondan sōra āşam oḷmuş tabi, subayḷar biriğik, mēmeT çavışa böyük rütbe 

vėreceğ‿oḷuḳḷar, arāzı vėreceğ‿oḷuḳḷar, para vėreceğ‿oḷuḳḷar. (64) hėç bi şėy ġabíl 

ėtmen ben, benim irādem elimde oḷduḳ sōna, ben isdedīmi yapān dėmiş. (65) tamam 

irāde seniŋ dėyikler mēmeT çavışa. (66) nėler çėkildi a dayım, türküye bu hallere geldi 

de türküyeyi bi boḳa soḳacaḳḷar aḷḷāh̥ ėtmeye, ben ondan ġorḳuyoruyun Saten. (67) biz 

geldik gėşdik amcam, amma çocuḳḷarımız var, sizler varsıŋız. (68)  de aḷḷah hayırḷısını 

vėrsin amcam. (69) işde türküyeniŋ gelenė̄ bu, geldisi gėşdisi. 

(70) esgiden buraya çoḷaḳḷı, bubama sülēmen bėy dėllerimiş. (71) bubam yayḷaya 

göçerimiş. (72) biŋ bėş‿şüz, iki biŋ davarı, devesi varımış, ġoyun yoğumuş. (73) yayḷaya 

göçerke dörT çobanı varımış. (74) dörT çobanda dörT köpek varımış, birer köpek 

oḷurmuş bȯbamda, çoban da bȯbamıŋ. (75) ȫle bi ġurt tēlükesi oḷd  zaman ikisini 

saḷaḷḷarımış, o ġurdu dutasıya ġovarmış köpek. (76) esgiden köpekler varıdı şíndi köpek 

mi var? (77) de çoḷaḳḷı yörǖ varımış esgiden, sōra bu honamḷıḷar hiḷa ėlli küsürde geldi. 
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(78) esás buranıŋ ġurucusu çoḷaḳḷı sülēmen bėyimiş. (79) buranıŋ adı, mahelleniŋ adı da 

sülēmenbėy. (80) amma adı ġaḷmadı, şura bi cāmi yapdırdıḳ dos sayasına, sülēmen bėy 

ismini yazdırdıḳ. (81) sülēmenbėyli dėye bi bu ġaḷdı. (82) adam ġaḷmadı sülēmenbėyli 

dėyecek adam. (83) aḷḷah ġabíl‿ėtsin, bitesiye ġadar çoḳ ōraşdım. (84) de işde bizim 

asḷımız as yadan gelmiş bizim, gelenēmiz ordan gelmiş. (85) işde buḷḷarda yörükler 

oturudu, çoḷaḳḷı, soḷaḳḷı. (86) baḳ çoḷaḳḷı, bi de soḷaḳḷı yörǖ varıdı, onḷar gelir, buḷḷarda 

oturuḷḷardı. (87) honamḷı varıdı mesele, ġaraevliler varıdı, de gelir oturuḷḷardı buḷḷarda. 

(88) faḳat esás yėrleşme bizim çoḷaḳḷı. (89) ġaraevliler, serik taraFında oturu dayı, 

daşşārdan yoḳarıda da var amma buḷḷarda az. (90) daşşārdan yoḳarıda bi mahelle var 

ġaraevli. (91) hatdá benim çocūŋ asger arḳadaşı varıdı orda, ben de gėtdim bi ḳaç yoḷ. 

(92) çetmi, yayḷada var, heraḷda şėydişēriŋ orda bi yėrde çetmi. (93) gelişimiz orta 

asyadan gelik. (94) işde çoḷaḳḷı, bizim asḷımız, gündōduda musdā bēlerile benim dėdem 

sülēmen beğ̥, bi aḳrabāḷī varımış. (95) onḷara fettå̄ḷu, bizikine de çoḷaḳḷı ȱḷḷarından 

gelmiş bizim esas asḷımız, çoḷaḳȱḷḷarı dėyelek gelik. (96) amma soŋra asgerlik şėyinde 

piyadȱḷḷarı dėyi gėçer. (97) piyadȱḷḷarı yazar bizim ilk şėyde. (98) ilk hānemiz de ḳırḳ 

bėş hāne ġayıtḷı, manavġaT nufuSunda ḳırḳ bėş hānede. 

(99) biz nėler çėkdik amĭcam da bi saban varıdı, puḷḷuḳ muḷḷuḳ yoḳ. (100) saban yapdıḳ 

āğ̥aşdan, ökce beŋzer aynı. (101) sen sabanı gördüŋ mü hėç bilmen. (102) şu ökcesi işde 

sabanıŋ, duduŋ daḷından. (103) ıhı yoḳarıda baḳ, budaḳḷı yėr var‿a, sabanıŋ ökcesi o 

oḷurdu işde. (104) orda bi delik delerdiŋ, bi şėy daḳardıŋ oḳ̬uḷa barabar. (105) oḳ̬ uzadırsıŋ, 

ora bi delik delersiŋ, oḳ̬uŋ ucunu ora daḳardıŋ. (106) şondan soḳduŋ mu yoḳarıya ġıḷış 

dėllerdi ona. (107) derin gėdecek oḷusaŋ öŋüne bi şėy daḳarsıŋ ġıḷıcıŋ, yuḳaḷdırsaŋ 

arḳasına çaḳarsıŋ, yuḳaḷır, ȫle sapḷanır. (108) sōra bi zirāt puḷḷū çıḳdı, dōru dürüs o da 

yėre batmazdı. (109) sōra başġa puḷḷuḳḷar çıġarıḷdı, bilmen nĕ‿oḷdu dėrke, motur çıḳdı, 

her şėy çıḳdı. (110) türküye harmanı atar, ġordu oraya, dövlet gelir, ölçer biçer, üşürünü 

aḷır gėderdi. (111) türküye harpdan çıḳdı baḳ, bėş sėne harb‿ėtdi. (112) seniŋ ėyi 

hayvanıŋ varısa mekereye aḷdı, ėyi öküzüŋü mekereye aḷdı. (113) türküye nėler çėkdi 

dayı, bėş s rıŋ varısa s rdan para aḷdı, davarıŋ varısa ondan para aḷdı dövlet, çünkü 

yoḳ. (114) dövlet türküyeyi bu hāle getirecė̄n dėyi nėler ōraşdı. 

(115) bȯbam fākiridi emme yirmi sėne mūtarḷıḳ yapdı bȯbam. (116) baḳ bȯbamıŋ hėç 

oḷmassa Künde iki gendimizden başġa iki sōra serilirdi eve. (117) musāFire iki sōra 
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serilirdi, hindi yoḳ. (118) ben amele çavuşḷū yapdım, pambıḳ topḷatdım, amele topḷadım, 

burda çaḷışdım. (119) bubam baŋa ayırdīnda on kile būday vėrdi, díşíndǡ çovaḷı amanet 

vėrdi. (120) bȯbam díşíndǡ çovaḷı, yörük çovaḷı dışı ġuḷPḷu, yoḳ ırāmatḷıda da yoḳ, 

amanet vėrdi. (121) ōḷum dėdi, ėyi kötü pambī ekdik, başşaḳ yapdı topḷadıḳ. (122) 

gündōduda çaḳır āşa dėllerdi, uzun ismāyiliŋ bacısıydı, yoḳardǡ aḷı uzunḷarıŋ 

bacısıydı, yāḷıḷardǡ. (123) ona bi harar saman çėkerdik, hararḷa saman çėkerdik. (124) bir 

harar, bir yük çovaḷı, bi hė̄be doḳutdum arḳadaş, bȯbamıŋ çovaḷını vėrdim. (125) on kile 

būday ekdim, şu yoḷuŋ içindė̄ yėre, ıramazanıŋ ōḷunuŋ eviniŋ bȫrüne, onuŋ eviniŋ hu 

yanda bi yėr varıdı. (126) yüz on kile buyday oḷdu, ufaḳ cumuriyetidi ufaḳ, onu 

doḷbazḷıḷara satdım, doḷbazḷıḷarğa. (127) kilesi on lira, o devirde deli para. (128) param 

oḷmadī zaman ġayfaya varıdım, benim başıma on gişi biriğirdi. (129) cėbimde om‿bėş, 

yirmi lira çay parası oḷmadı mı ġayfaya oturmazdım, gezeleyvėridim ben. (130) çünkü 

gelecek adam oturacaḳ başıma, çay ısmarḷayamācam adama.
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3. Metin 

Anlatan: Osman Uçak, 92 yaşında, Okur-yazar değil. 

Derleme Yeri: Çolaklı Mahallesi (Çolaklı Yörükleri) 

Konu: Karışık Anılar 

(1) biŋ doḳuz yüz yirmi yėdi. (2) oḳuma yazma yoḳ da şȫle var, ben mekteP görmedik 

tabi, bėleŋlerde şuḷḷarda buḷḷarda yazı bilmen ne dėrke. (3) işde biŋ doḳuz yǖz, on birinci 

ayıŋ on doḳuzunda asger oḷdum, iki dene çocuḳ varĭdı yeŋgēŋ yanında. (4) asgerde birez 

sürtüşdük, bilmen ne ėtdik, bi m bere ombaşısı yapdıḷar beni. (5) oḷḷardan işde 

ismimizi atacaḳḷā bi yazım var. 

(6) aḷtı māh̥állemiz var bizim, adam aḷtı māh̥álleniŋ ayrı ayrı ismini yazmış. (7) 

sülēmenbėy,  sülēmenbėy dėdikleri, bamyadır yėdikleri, hėç hoşuma gėtmēyor, osman 

uçaḳ dėdikleri, çoḳ sevdīm musdafa ġurtuḷuş dė̄yor. (8) asgerden í̄rac‿oḷmuş gelmiş. 

(9) yāḷıḷar, yāḷıḷar dėdikleri, Sėytinyādır yėdikleri, hėç hoşuma gėtmēyor, osman demir 

dėdikleri. çoḳ sevdīm ismā̮ l oḳuş dė̄yor. (10) şu ġāveci ismāiliŋ oraya yeŋi köy soŋradan 

ġuruḷdu. (11) yeŋiköy, yeŋiköy dėdikleri, paḳḷadır yėdikleri, hėç hoşuma gėtmēyor, ísmāḷ 

çavı̊ş dėdikleri, çoḳ sevdīm naḷbat musdā dė̄yor. (12) honamḷı, honamḷı dėdikleri, otdur 

yėdikleri, hėç hoşuma gėtmēyor, honamḷı bayram dėdikleri, çoḳ sevdīm şėytan dė̄yor. 

(13) tilkiler, tilkiler dėdikleri, ġȯruḳdur yėdikleri, hėç hoşuma gėtmēyor, cırt eFe 

dėdikleri, çoḳ sevdīm irbiş dė̄yor. (14) bi gün vardım, müdürüm ben isdifā ėdiP 

çekilecēn dėdim. (15) nėden uçaḳ dėdi, yā şu kiyátdānḷarı görmediŋ mi? (16) ben mekdeP 

görmedim emme şu kiyatdā yazıḷarı. (17) baŋa bi bǡrdı, ben dėdi, burdan gėdmedikce 

seni burdan çıḳardmācan dėdi. (18) ben sevmedīmi sevdim ėderin, sevdīmi sevmedim 

ėderin dėdi, işde ȫle dayım. 

(19) şíndi dėdem yörǖmüş, yörüg‿oḷdū için. (20) mesele mutdamatda halil beğ̥ varımış, 

oranıŋ ḳıraḷı südü topḷar, eve badana yapdıríymiş südüle. (21) halil beğ̥ ora, burda 

dėdemiŋ ōḷu da piyadōḷu halil. (22) bizim gelişimiz şėyden, piyadōḷḷarı dėller bize. (23) 

ya ḷī sen taġdir‿ėdeceŋ ya ben ėdecēn, dėmiş. (24) şíndi bi adam çevirecēz, haḷḳa 

yapacāz dėmiş. (25) ne ġadar, mesele şu eviŋ öğü ġadar, ortaya bi ataş yaḳacāz, ataşı 

kim ġaḷdırısa beğ‿o dėmiş. (26) şíndi piyádōḷu halil ceseretliymiş ya ona yüklenik sen 
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ġaḷdır dėyi, ben ġaḷdıraman dėyik. (27) çevirdikleri adam ataşa bi siḷah atıyoru, ȫle bi 

şėy, hėç adamḷar zayāt vėrmeden. (28) ondan sōna halil beğ̥ dėmiş ki piyadōḷu halil  

sensiŋ, dėmiş. (29) dėdem işde ordan sülēmenbėy dėyi ġoyuḳ. (30) çoḷaḳḷı yörüklerinden, 

esgi ġurucuḷardan dėdem üç‿cüz on dörTde dėdem burda mafād‿ėtmiş. (31) şíndi bu 

piyadōḷu halil meydana çıḳmış, mutdamatda ġotanaḳ dėller bi adam varımış, iki ġarısı 

varımış. (32) orda bi köpek mi dabança mı, bi şėy isdemiş piyadōḷu halil. (33)  dėmiş, 

baŋa onḷarı dėme de ġarınıŋ birini aḷ gėt dėmiş. (34) ġarınıŋ birini aḷ gėt dėyincek ġotanǡ 

daḳıvėrmiş hayvanıŋ ġuyrūna, aḷmış gelmiş bura. (35) hurda da üç göz ev varıdı 

dėdemiŋ. (36) aḷmış gelmiş, tomrū furmuş oturtmuş. (37) sikkeyi çaḳmış, bāḷamış, 

otur̥tmuş. (38) dėdem nerden geldiyse gelmiş. (39) bi baḳar, ulen ōḷum bu nėy dėr, sen 

aḳḷı başında piyadōḷu halilsiŋ dėr, saḷmassaŋ haḳġımı haḷál‿ėtmen dėmiş. (40) 

saḷıvėrik gėder. (41) şíndi dėdemiŋ doḳuz ōḷu varımış. (42) sekizi çanaḳġalede ş t ġaḷdı, 

bi tānesi de bubam, ġaçmış da ġurtuḷmuş.  

(43) şíndi eŋ ėyi hoca saḷırda yėtişirmiş, saḷır hocasını gėdeceklerinde bi 

ziyārát‿ėdeller, ȫle gėdellerimiş. (44) şíndi, varmışḷar ziyārát‿ėtmişler. (45) ōḷanḷar 

beri yörümüş, dėdem de az geriden yörüyecė̄nde  sülēmen bėy beri baḳ beri, dėmiş 

saḷır hocası. (46) nėy‿o? (47) yā dėmiş ġotanǡ, halil götürmüş gėtmiş, tomruḳ furōmuş, 

onu saḷdırıvėr dėmiş. (48) saḷdırdım gėtdi hocam o, saḷdım gėtdi dėmiş. (49) yā saḷsaŋ bu 

mekdȱbi yazmazḷardı dėyik. (50) saḷardıŋ saḷmazdıŋ dėrke, dayanamayıḳ, dönük, varıḳ. 

(51) hayvan da çoğumuş o zaman onḷarda. (52) nė dėŋ hoca dėmiş, bȫle bȫle. (53) saḷdım 

hocam, yapdım ben o işi dėmiş. (54) baŋa bȫle bȫle bi avrat tekliF‿ėtdi, saḷdım gėtdi 

dėmiş. (55) saḷsaŋ yazmazḷardı ōḷum halil, dėmiş. (56) bu mekdȱbi yazanıŋ da avradını 

sikeyin, oḳuyanıŋ da dėmiş. (57) o arada, o şaPġasına bi sí̄r ėder, eve gelir hasdaḷanır. 

(58) işde ġıyıdan kenerden, sí̄r dėller, esgi efelerden, işde ilerden geriden, soyaḷaḳ 

moyaḷaḳ gelirke dėdemiŋ evine sapar, geliyorūḳa ġayrı. (59) gelmiş  sülēmen bėy 

duyduḳ nāmıŋ filen, yaḷıŋız seniŋ bi ōḷuŋ varımış, bize bi gösder dėmiş. (60) amcam 

dėmiş, -yėdirik içirik ġayrı davarı sürüsü hiḷa varımış-, amcam seksen gişi şorda var, 

yüz gişi şorda var, iki yüz gişi hȯrda var, baŋa bile gösdermēyoḷḷar dėmiş. (61) baḳ adam 

ölüyoru, gösdermēyórler. (62) ennetice, rḷayıḳ, ne ġatdıysa ġatıḳ, davar çoğumuş 

ġayrı, rḷayıvėrikler. (63) hocanıŋ yanına varıḷar, hocaya dėller kim bȫle bȫle, başındǡ 

kePi aḷıvėriŋ dėr. (64) başındǡ kePi de aḷıḷḷar ŭruhunu teslim ėdeller, dāva bu dėdem. (65) 
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kökü işde piyadȱḷḷarı dėller bize. (66) orta asyadan gelmişi̮ı͂z. (67) yaḷıŋız piyadȱḷḷarı 

dėller bizim züḷālemize, dėdeme de sülēmen bėy dėller, üç‿cüz on dörTde dėdem 

ölmüş burda. (68) ben de eŋ soŋ oḷd  için, on‿aḷtı yaşındaydım, biŋ doḳuz yüz ḳırḳ 

üḉde everdi peder beni. (69) bi havasıḷa yāni, aşşǡ yoḳarı on dene çocuḳ yapdıḳ, yāni 

yörǖŋ maḷ üredd ‿ğibi on tāne çocuḳ yapdıḳ. (70) hindik ‿ğibi dǟl dėdem, evel 

boḷḷuḳ yoğudu. (71) şindi de hePsi dǡḷdı gėtdi de ben yaḷıŋız ġaḷdım. (72) yeŋgeŋ gėtdi, 

böyük ōḷan da gėtdi, bobaŋ biliyoru, abdıḷḷa. (73) şindicik aḷḷah ḳısmat ėderse işde 

sizleriŋ sayasına ȱk‿üç gün tā ǥún görüsek görecė̄z. 

(74) ásgerde, ilk gėdişim bėş ay çanȧḳġale ezīnede ġaḷdım. (75) yėdi ay aFĭyonda ġaḷdım. 

(76) aFĭyona gelincek millī müdá̄feden tepemize birē ombaşı terfiyesi geldi. (77) on iki 

ay da adanada yapdıḳ. (78) şindi bizim tabır birez şėyliyidi, topcuyŭduḳ da yāni biz ama 

ben topu görmedim, m bereyle ōraşdım. (79) o şėKilde bitirdik geldik. 

(80) ġaḷmadı dėdem be, esgiden biz yayḷaya toḳaya çıḳardıḳ, küpeye çıḳardıḳ, sarıçayıra 

çıḳardıḳ, hėye, daḷaymana çıḳardıḳ. (81) deve varıdı canım, deve de varıdı, davar da 

varıdı, ġoyun da varıdı. (82) e işde, evlendikden sōra aḷāyadan geldiler, şurdan burdan, 

vėrdik gėtdi develeri. (83) sāten atmış sėne yeŋgeŋile barāber durduḳ. (84) emme şindi 

gel de gösder. 

(85) ġarahanḷı türbesi var. (86) şindi bunḷar şȫle dėdem, bu ġarahanḷıḷar türbesi, türbe, 

bi de siziŋ zėyvedė̄, bunḷar üḉ ġardaşımış. (87) zėyvedė̄ orda şė̄dik, ġarahanḷı, burdāḳınıŋ 

adı da zil hocayĭmış, bu hocanıŋ adı. (88) şindi her zaman, benim orda ėlli dönüm ġadaḳ 

taḷḷa var, başında dükken mükken var, güyė̄ye vėrdim. (89) yėşilleriŋ eviniŋ üsdündė̄ 

sınırdan bu yanını bobaŋ bilir. (90) ondan kėyri, dėmēyoruyun ya her zaman dėdeniŋ 

başında bir löküs yanır, her gün görüyoruyun ben. (91) hindi sülēmen çavışıŋ bi 

ġarabıyıḳ varıdı, sen bilmeŋ ya bobaŋ bilir, rāşiT cesur. (92) o görmüş, hoyn dayōḷu 

dėdi. (93) ne deŋ, dėdim. (94) ışī gördüŋ mü? (95) gördüm dėdim, yayġara ėtme dėdim, 

dūsuŋ ġarnīŋ içinde dėdik. (96) ora bura dėyvėrmiş. (97) bir gün ādil şaFaġ geldi, -ölen, 

şu topaḷ ĭramazanıŋ bobası-, ulen osman uḉaḳ, sen ceseretli adamsıŋ dėdi. (98) benim 

namzeti yoḳḷāyoru ġayrı. (99) şėyde dėdi, aḷayada bi ġabirde para varımış, bi gėtsek, 

ġazsaḳ dėdi. (100) ben ȫle ġabire gėdemen. (101) yaḷvardı, gėdelim dėdi. (102) gėtmen, ben 

şēriŋ içine varıP da ġabir ġazaman. (103) aradan, ışıḳ yāni hazineniŋ oḷd  yėrde yanır 
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dėdiklerinden, üḉ gün geçmeden ġabrin deşdiler. (104) bėnde birez davar var, 

güdüyoruyun. (105) vardım dėde ġazıḷmış, başında hȫle bi yuvarḷaḳ daş var, o duruyoru. 

(106) şindicik geldim, bobama aŋḷadıncaḳ, bunḷardan bi şėy düşmüş gibi bi baḳın 

baḳayın dėdi. (107) birāderi de aḷdı, beni de aḷdı, vardıḳ. (108) öte ara, beri ara dėrke, -te 

şu yörükleriŋ ġara pontuḷ var, o pontuḷḷarda dȫme var ya-, o dȫmelerden bi dǖme 

düşmüş, aḷ o dǖmeyi dėdi. (109) ileri geri araşdırdıḳ araşdırdıḳ, ġab ri doḷdurduḳ. (110) 

ennetīce ġabiri ġazanḷardan birisi ḳıtaḷ omarıdı, biri ġadir şaFādı, biri de gök 

sülēmenidi. (111) gök sülēmeniŋ dȫmesini de gördük orda. (112) o şėkilde tākib‿ėtdik, 

buḷduḳ. (113) zil hoca dėllerdi buna da. (114) birisi işde könteriŋ eviniŋ yanında ġaveci 

ismāiliŋ beri yanında, çocuḳ ēlençesiniŋ oḷd  yėr, çevrildi hindi dėde ya biri ora, biri 

bu zil hocanıŋ ora, biri de siziŋ zėyvede. (115) vaḷḷā dėdem ġarānḷıḷar dėmişler, orda 

ġazanı çoḳ ġaynadıḷḷarımış o ġarānıŋ orda da, ondan ġarānḷı dėmişler işde. (116) ġazan 

ġaynadıḷḷar, bekmez bazarḷaḷḷarımış o zaman. (117) bȫle üzüm yōdu da, ġoruḳ 

topḷaḷḷarımış, yarışıḷḷarımış. (118) sıḳaḷḷar, ezeller, büzeller, ġaynadıḷḷardı orda suyu 

gėderdi, bekmez oḷurdu, ġaḷanı aḷıḷḷarıdı. (119) aḳ toprağ‿ataḷḷarĭdı. (120) buḷḷarda fazḷa 

yoḳ da şu yoḳarḷarda, yāḷıḷarıŋ üsdünde filen var. (121) onu husú̄si gėder buḷuḷḷardı 

onḷar. (122) dēşet pelit var, iki yüz yaşında pelid‿ācı var, tēnel var.  

(123) şindi temrē cizen bi ġarı varıdı burda, havāna‿ğarı dėllerdi. (124) o da öldü, 

şėyinden, ġab rinden toprağ‿aḷıḷḷar. (125) çebici hani enersiŋ de iydiş ėdersiŋ ya aynı o 

şėkil yörüyemes hāle geldiler. (126) getirdik buraya ėyi ėtdik işde. (127) hindikī 

devir‿oḷsa tısġa Furdurmazdım. 

(128) hindi yāḷıḷarda bi d n‿oḷdu, d n de hacı duranıŋ. (129) ulen şurdan gir osman 

uḉaḳ dėdi yayan ġoş. (130) báŋa da ġoḷay ġoḷay kimseye dutuḷmazdım ben. (131) ġoşuvėr 

dėdi, uzun ismāiliŋ evini bilisiŋ sen, kör mēmediŋ eviyle. (132) ordan gelin aḷı gėderke 

yüzǖ baŋa vėrdiler. (133) ġaçıyoruyun ben, ardımdan ėtişiyoruḷar. (134) şȫle bir, şȫle 

ḉarşaf gibi bö͜ürtlen var ġayrı. (134) ileri varıncaḳ bö͜ürtleniŋ aS sėyrek yėrinden bi 

Furdum öte‿y̥üzüne geçivėrdim emme dėmesi kötülük az daşşǡm bir‿acıdı. (135) 

vardım, hun ismāil, baŋa bi lira dutuvėrdi. (136) liranı sikerin, dėdim, daşşǡmıŋ yarısı 

gėtdi dėdim, lirayḷa ōraşmayacān ben dėdim. (137) ėlli ġuruş tā aḷdıḳ, çekdik, vardıḳ. 

(138) baḳışdıḷar ġaḷdıḷar ardımdan da ȫle bi oḷay geçirdik de gėşl m feneydi benim birez. 
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(139) dā başġa bi şėy soracaŋ mı? (140) o zaman ġoḷanya getireyin size, şėker getireyin. 

(141) sav‿uḷ sen de sav‿uḷ. (142) hunu dėy vėreyin saŋa da ȫle bitir. (143) şíndi bu 

piyadōḷu halil yėtişik ġayrı, d n oḷacaḳ (144) ílícadan iki tāne gelin aḷınacaġ. (145) 

gelmişler dėdeme sülēmen bėy dėmişler, seniŋ piyadōḷu halil bȫle bȫle dė̄yoru, 

aḷacāmız gelini saraya satacaḳ dėyi ıḳdısā ėdiyoru, ne çārısı yapacaŋ dėmiş. (146) tamam 

dosdum ben halili gönderiyin dėmiş. (147) yanında on dörd‿om‿bėş aPdaḷ da 

daşırımış hayvanıḷa, gendi de hayvanḷı. (148) [aPdaḷḷar] ciŋgen oḷuyoru tabi. (149) hindi 

davşırĭḳa, -türkbeleŋiniŋ başında oḷurumuş d n-, yėdi ėrden on, om‿bėş hayvanḷı 

çıḳdı dėmiş birisi içinden. (150) davıḷa Furuŋ piyadōḷu halil varısa içinde hayvanḷarı arḳa 

ayǡnıŋ üsdüne dikeli dikelivėri onuŋ dėmiş. (151) davıḷa Furuḳḷar hayvan dikeli 

dikelivėrīmiş. (152) ha , geliyoru piyadōḷu halil dėmişler. (153) varmışḷar, selem 

vėrmişler, aleykimselem, h̥azır mı gelinler dėmiş, hazır dėmiş. (154) ġayrı araP 

etravında ona buna sarıḷara satacaḳ gelini dėllerimiş, o hėç ġuḷaḳ vėrdī yoḳ. (155) hem 

ḳıḷınç, hem ḳaḷḳan ġuḷḷanırmış piyadōḷu halil. (156) şíndi çaḳaḷderesine gelesiye hėç 

aḷdırmayıḳ. (157) çaḳaḷderesine geliP de gelini sapdırmayınca sarıḷara, işde şȫle 

purdūnu düşürük, furdūnu düşürük, hatıpḷar yoḷuna gelesiye ḳadar on yėdi tāne arabı 

yıḳmış ġıḷıncıḷa şėyile. (158) ondan sōra davıḷıḷa zurnayḷa gelikler, ilicáyá teslim 

etmişler. (159) ellerini öpüncek, bi de ayaḳḷarına sarıḷmış. (160) yō dėmiş, ben ayaḳḷarımı 

öpdürmen, ellerimi öpdüŋüz, zararı yoḳ dėmiş. (161) undan kėyri, unḷar ġaçma 

hareketine geçmiş. (162) emeredin bėli, saḳseydi bėli, aḳseki bėli, bilmen kėsik bėli, 

bėliŋ birin nǡḷısa unutmuş. (163) yanındā adamḷara dėmiş ki mayavi şėklinde, bunḷar 

ḳadın elbisesi kėyecek. (164) yaḷıŋız dikḳat ėdiŋ, ardış giliklerini topḷayacaḳsıŋız, dėmiş, 

kėsik bėlinden geçerke dėmiş. (165) bėşşikdė̄ hayvanḷarı ġatırḷarı genárḷardan geçecek. 

(166) atıcaḳsıŋız ardıḉḷarı, kim hȫle baḳarsa evele ona. (167) ḳısaḷarda duymuşḷar atdıḳḷarı 

ardıḉ giliklerini dėyincek, yėdi tāne şėrşana sıḳıpḷar burda Furuḳḷar. (168) ḳısaḷarda 

duyuḷmuş bu, kėsik bėlinde adam, şėrşana. (169) ordan ėşde unutd  aḳsekiyse de 

emerėdin bėliyse de, işde āmád beg ordan ġurtuḷuḳḷar, ġaçıḳḷar. (170) burda bir iki taḷḷa 

maḷḷa satdıḷar. (171) soŋradan taḷḷanıŋ parasını da vėrmey vėrdi , honamḷıḷar feḷan. (172) 

ȫlelikle petėtmiş amĭcam.
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4. Metin 

Anlatan: Mehmet Ali Koç, 78 yaşında, Okur-yazar (çok az). 

Derleme Yeri: Demirciler Köyü 

Konu: Karışık Anılar 

(1) ismim mēmedaḷı ġoç. (2) yėTmiş sekiz yaşındayın. (3) demirçiler. (4) çoğ‿az yāni yoġ 

dėseŋ de oḷur var dėseŋ de. (5) şu uḷ ḷaŋ var‿a, ona çatıḷır, orası merkez ḱóy. (6) ben 

esás yórǖn, oraya bāḷıyıs. (7) orayı bilmen, esgiden bēri demirçiler, dėyişmeyik. 

(8) yórük ǥóçǖ/, hindi amĭcam, evel develer varıdı. (9) evelė develerle ǥóçerdik, develere 

sarardıḳ ǥóçümüzü. (10) ondan sōna sözüm‿ona hayvanḷarḷa, merkeplerle, ėşşeklerle, 

şímdi de arabaḷaḷḷa gėderiz. (11) yaḷıŋ̃ız şóyle bizim başımızdan işler gėçiyorur̥. (12) 

aḳseki, şimdi d l, bunnan bıḳaç sėne evel heP topḷadıḷar yórúğú, yoḷdan yayan 

saḷmadı, arabaya yúḱledeceksiŋiz dėdiler. (13) ben de burda bi il encümeni varıdı, 

gündōmuşḷu māmut ḳara. (14) gėtdim onu buḷdum, dėdim ki māmı̊t durum bȫle bȫle, 

arabaya yúḱlersek benim param yoḳ dėdim. (15) param mar arabaya vėrsem çay param 

yoḳ. (16) aḳsekili var mı burda var dėdim, ben de aḳsekiliyi burdan ǥóçürecēn elimden 

gelise dėdim. (17) nėden dėdi biri, bubası varımış. (18) bu adam haḳḷı dėdi māmı̊t ḳara, 

gėtdi antaḷyáyá valiye. (19) aḳseki, manavġaT, gündōmuş, ǥóçerleriniŋ ġaymaḳamḷıḳ 

taraFından yayan ǥóçmesine ḳarar aḷdı. (20) ondan sōna yórúḱler yoḷa yayan yórüdü. 

(21) bundan aḳsekiyle saraşḷı, ǥóḱdepede çoḳ ġavġa ėtdi yayḷanıŋ uçu. (22) sülek, benim 

asḷım sülek. (23) yarpuzuḷa çoḳ yayḷa ġavġası ėtdik, siḷaf siḷā gėşdiler, ílḷar öŋce. (24) esgi 

mavzerler varıdı, şóyle mermisi varıdı onḷarıŋ. (25) sōna doḷma çiFteler varıdı, barı̊tḷa. 

(26) bizim ǥúzlemiz zomanaydı. (27) ġasımıŋ om‿bėşinde hilá yoḷda oḷurduḳ, gebeceniŋ 

oḷḷarda. (28) gėç gelidik evel, gėç. (29) şíndi yórúḱçülǖ mörükçülǖ mafėtdiler. (30) sōna, 

ġonaḷġaḷarımızıŋ is mi var, ġarávce suyu, şahsėydi bėli, taḷtanḷı ḱóyü, avḷıca, topardıç, 

daşarası, ilmasan bėli, zomana, o yanna gėden aşiret. (31) bi ġısmı da zomanadan súlek 

yayḷası, ǥóḱdepe yayḷası. (32) bu aşiretler buḷḷarı heP rızīnı tēmin ėtmek için ǥóç ėder. 

(33) biziki ases sülek aşireti. (34) buḷḷar ǥóḱdepeye çıḳaḷḷar. (35) bizim yayḷamız sülek 

yayḷası. (36) o yayḷada yarpı̊z var, yarpı̊zı̊ biliŋ mi? (37) yarpı̊zı̊ biraz gėtdiŋ mi aḷacabėli 

var, aḷacabėlden sā gėder yoḷ, ǥóḱdepeniŋ de gėder bi ġısmı, beri āç ġırıḷdīndan gėder. 

(38) hindi amcam lekin esgi kültürümüz ġaḷmadı. (39) şíndi şȫle bir durum var, yėm çıḳdı 
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gėtdi yüz liraya yanaşdı, mazot yėdi liraya yaḳın. (40) bilmen ekemeyvėrdik, 

dikemeyvėrdik. (41) ekin, hububat, ġarbız, bi şėy yapannar mar da zorḷaşdı. (42) biz temiz 

yėr temiz gėyeriz, biz ȫle cavır yėmēni yėmem şansıma ayit. (43) sōna bi müsāFir geldi 

mi eŋ ġariban adamımız on músaFȱri ǡrḷar. (44) tabi çadırda ġaḷırdıḳ, ġıḷ çadırda, ġara 

çadırda. (45) şíndi çadır ġaḳdı, nayḷon bı̊randadan bi şėyler yapıyos. (45) ev yapannar da 

çoḳ. (46) Ḳıḷ çadırı, ėyiridik ḳıḷı, atardıḳ yayḷa, yay oḷu, ėyiridik búḱerdik, ondan sōna 

ısdar var, ısdarda doḳurduḳ. (47) yėdi ġanatdan oḷur, yėdi, ḳıḷ çadır, doḳur, dikerdik. (48) 

ondan sōnam maḳarası oḷu āşdan yapar, ḉanǡ oḷu āşdan yapma, direklere bȫle 

yapardıḳ. (49) ḱúrklü ācı var, ḱúrklü ācınıŋ maḳarasını ondan yapardıḳ. (50) çanǡŋ da 

dirēŋ girdī yėri ġavaḳdan da oḷur, şímşírden ġar şdan, oḷurdu bi şėylerden. (51) evet, 

gėçi ġıḷından. (52) ġoyunḷarı maḳasıḷa ḳırḳ̬ardıḳ, ḳırḳ̬ḷīḷa ḳırḳ̬ardıḳ. (53) sındı, sırt için, 

elbise. (54) evel ġadınḷarımız dikerdi óŋcēni, eteklí̄ni o sındıyḷa. (55) bi de şu var, aḷat 

íşler el ówünür, dėllerdi. (56) ǥóyā esás aḷat işi ǥórüyor, el de ówünür dėllerdi ǥóyā. 

(57) yayḷada dėdiklerimi heP yėr içerdik. (58) ekseri, evelleri, tā óŋceleri, benim 

çocuḳḷ mda buyday çorbası, ayranıḷa, vey T tereyȧyıḷa, buḷġur piḷåvı, ėti boḷ yėrdik. 

(59) ben şíndi otursam bi buçuḳ iki kiḷō ġuzu ėtini yėr, ġaḳar gėderin, aynán bȫle. (60) 

pėyniri ha? (61) ōḷǡŋ ġursānı, bu úç ǥúnlük dórt ǥúnlük ōḷaḳ, kėser ġursaḳ yapardıḳ, 

onuŋ pėynirine bāh̥a yėtmezdi. (62) pėyniriŋ suyūḷa ġurardıḳ, maya oḷaḷaḳ onu atardıḳ. 

(63) sōna maya çıḳdı, o da gėtdi. (64) y rdu aynı işde y rTdan damıḷtıP yapardıḳ. (65) 

südü bişiridik, yapardıḳ. (66) tabi ġoyun y rdu nahıḷ oḷu biliŋ mi? (67) üzüm 

oḷmazdī‿ḳı yayḷada, bekmezi parayḷan aḷırıS. (68) yå, ġonya hudūdunda oturġun 

Ḳonyaḷıḷardan aḷıdıḳ, aḳsekililerden aḷıdıḳ. 

(69) eskiki örf ādet ġaḷmadı. (70) herkeS, benim çoc m da hindi, bi benliklik var. (71) 

evel gėşler böyük yanına gelemezdi, tárbiye baḳımından. (72) dú͜únner bizim 

zamanımızda, güyė̄ hayatda ġaçardı, gelinne taḳġa gėydiridik, ġarıḷar ćülúF kėserdi, 

çoḳ ėyi bi āded‿idi. (73) şíndī haşır neşir oḷdu, benim ǥórüşüm dīnán, hindiki dú͜únúŋ 

dinile hėç ilgisi yoḳ. (74) bazı yėrde var, duŋayḷa aḷannar mar. (75) ama şu dú͜ún saḷunḷarı 

var ya, ġarí ėrkek ġarışıyoru. (76) evel burda dú͜ún var‿a ġadınḷara aḳ çuḷ gererlerdi, 

ḳıḷdan yapdıḳḷarı çuḷ oḷudu. (77) iki de löbeTci dutaḷḷardı, ġadınḷarıŋ oḷd  yėre ėrkekler 

varamaSdı, ġadınḷar ayrı oḷudu. (78) bayraḳ dikerdik siḷāh̥ ata ata. (79) iki gün de sürerdi 

dú͜únner üç gün de, bi haFda da ėden oḷudu. 
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(80) manavḷa yórǖŋ farḳı şu, yórük üsdüne demikden ne dėdim, eŋ faḳír yórük on 

müsāvȱr avırḷar. (81) manav yayḷaya çıḳdı mı yórük bi ġuzu kėser, yórük manavıŋ yanına 

vardında bir ġarPızı zor kėser. (82) [ġonuşmasında farḳḷıḷıḳ] var manav ġārí̄ dėr, yórük 

aynı beniŋ gibi ġonuşur. (83) tabi, gėdelimiŋ dėris, ǥóçelim de dėnir tabi, ǥóçecēz ya 

ġoŋşucaḳ, bi farḳı yoḳ da ǥóçelimiŋ dėrdik. (84) gėdiyom dėller, felen yėre gėdiyom. 

(85) evel maḷımızıḷa meşgülüdük, şíndi benim her günüm manavġadda gėçiyoru, evel 

bȫle bi şėy yoğudu. (86) herkez böyük ǥúçcük, ǥóŋül hatır varıdı. 

(87) acámíl miz ısbarta, usda birl m de aŋġara etėmesut. (88) iki sėne, bene bir ay 

mevziḷat Furdu. (89) benim yaşım fazḷa da ufaġ yazıḷ n. (90) asgerl mi dúşürdüler bi ay, 

onu da bi izine geldimidi om‿bėş gün, otuz günde be̊l ̮ē vardım. (91) o bir ayı da 

ǥórmedim, iki sėne tam yapdım ben. (92) esás benim d mum ḳırḳ ikili. (93) hėsāb‿ėt 

baḳayın, ḳaç yaşındayın? (94) yėtmiş sekiz dėdi birisi, ben o hėsabı yapamadım. (95) bi 

daḳḳa, benim be̊yú̄m bi ġız var, diŋle, o da benim amcōḷu var bi otuz doḳuzḷu onuyḷa 

yaşıT, beniŋ üç yaş yoḳ oḷdūnu hėsāb‿ėt işde. (96) ha işde, biri yėTmiş sekiz yaşındasıŋ 

dėdi. (97) seniŋ hekiyá biri hėsāb‿ėtdi, yėTmiş yėdi, yėTmiş sekiz nėciyse.  

— (98) ne var, nōḳ? 

— (99) ėyi, aḷḷā şúḱúr, ėyi. üç hafdasındır burda diş yapdırıyın.52 

(100) ȫle mi, dek gelmedik yā. (101) nasıḷ, ėyisiŋ? (102) yā, evelkǖn aḳḷıma geldi, herifile 

ǥórüşmeyivėrdim, dėdim yā. (103) aynı bild ŋ gibi gezerin. (104) yaḷıŋız sitírese 

soḳuyoḷḷar beni, milet. 

— (105) niyėller? 

(106) bu çocuḳ araşdırmacı. (107) yavrı̊d nıŋ içinden misiŋ? (108) amanḷardan mısıŋ, dǟl 

mi? (109) benim çarīmıŋ esgisi var orda, ǥúndōdu araP bėleŋi, çoḳ maḷ ġışḷaTdım ben, 

ġısaḷarda hilá. (110) aḳḷımı yitirmedim yēn, aḳḷımı aḷan dövlet båḳçaḷı. (111) benim 

yanıma çoḳ araşdırmacı gelir̥. (112) şo cevizliden beriye çıḳarım maḷ melel yoğ‿a, 

zomana dėyi bi yėr var, her adam buḷur beni orda. (113) bü‿sene yüz‿ėlli liraḷıḳ baḷ 

nėrdeymiş, bene dėyivėr bi. 

 
52 Derleme yapılan kişinin arkadaşı. 
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(114) hayır dǟl, üç kiḷosu yüz‿ėlli lira, mēmed‿ā. (115) yüz seksen dė̄yor, benim de 

aḳḷıma ėlli gelmeyik. (116) tam yeŋi ġoyunuŋ içinden çıḳdım, elimi yüzümü yüy̥düm de 

içeri girivėrė̄n dėdīdim telėfon çaḷdı. (117) benim soŋŭradan aḳḷıma gėtdi. 

(118) ben bü‿sene baḷ aḷmadım. (119) yaḷıŋız evelkǖn biri ínandırdı beni, çam baḷı dėdi, 

çam baḷında şėker oḷmas, ȱk‿üç kiḷo bi baḷ aḷdım. (120) onu da ġara bekmez aḷdım.  (121) 

ġara bekmez var‿a, yėyecek şėy o, ötē şėker yā heP şėker.
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5. Metin 

Anlatan: Emine Öz, 74 yaşında, Okur-yazar değil. 

Derleme Yeri: Gebece Köyü 

Konu: Karışık Anılar 

 (1) gäbeceliyin. (2) yėtmiş dört. (3) emine öS. (4) bi şėyse ben dėmeyė̄n, bi şėy 

çıḳarsa. (5) yoḳ yörüklük, yörüklük yoḳ yavrım. (6) gäbecede oturuyun. (7) evel bir iki 

sėne gėtdim yayḷaya bėyimile, ondan sōra boşḷadım. 

(8) d nner nasıḷ yapıḷırdı? (9) ḱóçekler getirillerdi, ġoca davıḷḷar getirillerdi, oynaḷḷardı. 

(10) hafTa da sürer. (11) evel benim dayım varıdı, dayım dǟl de haḷamıŋ ġocası, dayı 

dėrdik, bir hafTa dü͜ün yapdı. (12) kėşkeF bişirillerdi, ėt bişirillerdi, piḷåv bişirillerdi, 

her şėyleri bişirillerdi. (13) kėşkevi şindi ġızġın suyuḷa döwe döwe, şėyi ġızġın suyuḷa 

yıḳaḷḷar, ocā Furuḷḷar, ġaynadı mı içine dökeller, ġaynadı mı başḷaḷḷar gepcėyle 

ġarışdırmaya, indiriler. (14) üḉ dörT sātda bişer, bişişine‿ğöre, üş dörT sātda bişerdi, 

ġazanda yapardıḳ. (15) hȫle beyik bi, bȫle ġowa‿ğibi daşdan şėyler varıdı, āşdan da 

toḳuḷar varıdı bȫle onūḷa döwellerdi. (16) şinci ama bazardan aḷıḷḷar. (17) toḳu dėllerdi, 

hā. (18) biz ġaşdıḳ, eveli d n ėtmezlerdi, şinci ama ėdeller. (19) bi bayrǡŋ ucuna bi aḳ 

suvan dikellerdi, bayrǡ şȫle eviŋ pėşine, şėyine dikellerdi. (20) onu d n bitdik sōna 

zabāḷa ġaḷdırıḷḷardı. 

(20) var, Sėytini kerteris, bi dibona dökeris, duzu atarıs, iki üş güne birer, iki üḉ güne 

birer süzeris onu, ondan sōra datḷanır. (21) ġarasını da bȫle şė̄diris, çataḷḷarıs, onu da bi 

çȯvaḷa basdırıyıs, ȫle şė̄diris, datḷandırıyıs. (22) çıtmayı bȫle çıTḷadıḷḷar, ondan sōra 

duzunu ataḷḷar, ik‿üş gün duru, süzeller suyu datḷandırıḷar. (23) iki gün, bėş gün mesele, 

ḳaç gün oḷusa işde, datḷanısa, datḷanışına göre, baḳışına da göre o. 

(24) yaparıs tarhanayı, şinci yarmayı, şėyi dökeris, ayranı dökeris, bi gePce şėyi var, 

buḷarıs onu, bişiriyis, soyudu mu. (25) çemce dǟl şȫle āşdan, şėy gibi, şȫle uzun bi şėy, 

ucu Sivri oḷur. (26) dilimiŋ ucunda da. (27) şėy ġarışdırdīmızıŋ adına ne dėrdik hatıca, 

tārana ġarışdırdīmıza? (28) ha, kürek dėris, onuyḷa ġarışdırı, bişiriyis. (29) un tāranasını 

ġırmızı büber, şė̄y, ġıyarıs, onu bişiriyis. (30) ayran da, y rt da dökeller, onūḷa 
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ġarışdırıḷḷar bėş aḷtı‿ğün, bȫle şėyde, ilgende duru. (31) ondan sōra sereller, başḷaḷḷar 

ezmeye, yā ėyice ġurudu mu dibeklerde döweller. 

(32) ölgü yėrine gėtdīmizde esgiden aḷḷah döyümlük vėrsin dėrdik. (33) biz de ėyice 

düşenledik, apaḷar oḷduḳ. (34) bėlimiŋ ārısından depindirtmēyoru. (35) birez yörüsem 

harsıḳırın, fızḷı gėdemen sāti. (36) eviŋ duḷunda eFtiklēyoruyuz. (37) torunḷar gelişlēn 

mahanaḷıḳ sıra gözümüz açıḷıyoru. (38) yėllerde, maḳatda tüŋgümeleri yėtiyoru. (39) 

adam bi seleŋ arāyoru. (40) esgiki haḷḷar ġaḷmadı, ġalbi ġalbe ġoşmaḳ āmaḳḷīmış Ta 

bilinmēyoru. 

 

çeşitli cümleler 

(41) pėşgiri eşgereye ġoyuvėr. 

(42) acısaŋ yumurta sıdırān mı? (43) ben çıḳḷa yėyemen. 

(44) ġızıŋ ėkizleri varımışımış. 

(45) o da murayḷanıP duru. 

(46) hȫle kölgeye oturaḷımın isderseŋ. 

(47) ġapıyı ėyice ört, keme hilá girer.
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6. Metin 

Anlatan: Fatma Demir, 77 yaşında, Okur-yazar değil. 

Derleme Yeri: Gebece Köyü 

Konu: Karışık Anılar 

(1) āḷ, bi zararı oḷmassa. (2)  fatma demir, buba ismim ünaḷıdı. (3) gebece ḱóyü dėller 

bizim ḱóye, gebece ḱóy bizim ḱóy, meşḱúr bi ḱóyüdü, hālen tā durur. (4) benim yaş 

nerd se seksene varıvėri, yėtmiş yėdi bilen mi oḷdu, yėtmiş bėş mi, o aradayın ben. (5) 

ḱóyüŋ adı işde evel, gebece dėyi sóylenmiş, ȫle ġaḷıḳ işde. (6) daşḷıca ḱóyü dėyi bi 

dėnildīdi áma o ḱóyü yoyduramadıḷar. (7) gebece ḱóyü dėller, māh̥rímçaḷı dėller tā 

ótesine, tā ótesine āmatḷar dėller. (8) ḱóy ḱóy işde, dāḷarda, daşıŋ arasında, zor geçimi 

oḷḷarıŋ. 

(9) ben meselá, evleniP de burā gėldīmde on doḳuz yaşındaydım. (10) benim adamım 

baḳ, şėndē, şu gėldīŋ yėrde ġuyu var, o ġuyuya düşdü, öldü, gencike adam. (11) ġuyuyu 

ġazdıḳ, ėtdik, motur indirdi, inme ġuyunuŋ içine, öleceŋ, dėrke, iki sāt dėmedi, herif 

öldü orda. (12) üş dene çocūḷa ben burda ġaḷdım. (13) ne çektīm, bėşiklerde eŋ ǥúçÇǖ, 

onu saḷḷaya saḷḷaya meydana‿ğetirdim. (14) maḷım da varıdı bu dāḷarda, at arabası da 

varıdı ya, şȫle hayvan arabası, onda adam eksīmizi gedīmizi heP getiridi bazardan. (15) 

çaḷışa gėderdi, yúḱ çekerdi, ȫle ȫle işde irezil müttezil. (16) bu dāḷarı, baḳ, paranıŋ para 

zamānında on bir biŋ liráya aḷdıḳ, bu arāzíyi, b tün buḷḷarı, satarḳa da ucuz vėrivėrdik. 

(17) gendimiz de işde bu gėceġonduyu yapdırdıydıḳ, bȫlece ġaḷdī. (18) ev de 

yapdıramadım, başġa bi şėye para yō‿ḳu yapdırasıŋ, ġazanan oḷmadıḳdan sōra. (19) 

çocuḳḷar da ġız çocuğuydu, ne çekdik bu dāḷarda irezil müttezil, meydana‿ğetiresiye 

ġadar. (20) şindi işde biriniŋ ġocası öldü de onun yanında yatırın. (21) burda da 

yatırmayıvėrdiler işde ġorḳarın da, orda duruyun, onuŋ yanında. (22) zabāḷa bura 

gėliyin, āşam çıḳar gėderin. 

(23) biz esás ḱóylǖdük, o gebeceniŋ yėllisīdik. (24) yórükçülük meselá maḷıŋ varısa 

yayḷaya gėderdi. (25) ben çocūḳa gėtmişiz bi kere. (26) ondan sōra, bağımız bāh̥çámız 

varıdı, incir, üzüm, teFek şėyleri, ondan gėtmeyivėrdik, yėlleşdik, ġaḷdıḳ. (27) yaní 

yórükçülük yapmadıḳ, davarcıḷıḳ varıdı, gėtmeyivėrdik işde, yėlleşdik, ġaḷdıḳ. (28) 
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buḷḷara da evlendik sōna, adamım da buḷḷarda çaḷışırdı, bekerke. (29) ásgerden geldīnde, 

sorḳun dėller bi ḱóy var, şo deŋiziŋ beri yanında oḷḷardaydı işde. (30) evlendik, 

yėlleşdik, burda ġaḷdıḳ gėtdik. 

(31) ekin ekerdik, meSelá, ekini biçerdik, ġaḷdırıdıḳ. (32) işde yėmişimiz oḷudu, yėmiş 

topḷardıḳ, üzümümüz oḷurdu, üzüm sıḳardıḳ, hePisinden oḷurdu oḷḷarda. (33) yapardıḳ 

bekmezi, şȫle uzun bír tekne oḷudu, tekneye topḷar gelirdik, tekneniŋ adı işde tekne 

dėrdik, oḫur, oḫurudu [adı]. (34) oḫuruŋ içinden bi delī oḷurdu ayağ‿ucundan, oraya bi 

işam pürü ġorduḳ, süzülsün dėyi. (35) aşşǡsına ġazan ġorduḳ, ġazanıŋ içine bekmez 

aḳ̬ardı, suyu. (36) onuŋ içine bi de topraḳ dóḱerdik, hāh, onuŋ torpǡ bėyaz bir 

torpağ‿oḷurdu. (37) delīŋ biriniŋ içinden ġazardıḳ onu çapayḷa, ėletirdik, unuŋ içine 

dóḱerdik, bȫle buḷardıḳ, buḷardıḳ, ḱópürü daşardı. (38) ḱópürdü daşdı mı şȫle, 

dünedirdik şorda. (39) dünetdik sōna bi kėseye dóḱerdik, kėseden súzdürüdük. (40) 

haşḷadırdıḳ onu ġazanda, ġazanda haşḷandīnda o durarıdı. (41) bi kėseye dóḱer súzerdik, 

onu dóḱerdik ġazanıŋ içine, ataşı yaḳ̬ardıḳ, ġaynat, ġaynat, ġaynat. (42) ġaynaya 

ġaynaya belki iki sāt, üç sāt ġaynarıdı. (43) ondan bekmez çıḳ̬arıdıḳ. (44) ikȱ‿üç gün 

getmäs, şindi meselá, sabahdan sıḳarsaḳ̬, āşama, āşam ġaraŋḷışmayın indiridik ġazanı, 

indiridik şoraya dünedirdik. (45) soyudu mu da bidonḷara, ġapḷara ġatıḷıdı bekmez, o 

meşḱúr bekmez oḷudu. (46) yėmēniŋ yėyesi gelidi, gözel oḷur̥du. 

(47) ekerdik, susam da oḷur̥du. (48) susamı da üyüdürdük, hanı d rmeni var o 

susamıŋ‿a, ġavrıḷır orda. (49) ġavrıḷdıḳ sōna üyüdülürdü, ġapırcǡnı aḷır dóḱerdiŋ, o da 

tahın oḷurdu. (50) bíz yapmazdıḳ, bekmezi gendimiz yapardıḳ. (51) tahınnı yapıcı 

ayrıyıdı, onuŋ d rmeni var, su dė̄rmeni, d nderidi o suyu, hanı un dė̄rmeniydi. (52) 

şarḷavıḳ dėye, o suyuŋ aḳışına dėllerdi, hǡ, çoğ‿oḷdūnda ȫle dėllerdi. (53) ne bilė̄n, 

çocuḳḷ mda her şėy varıdı. 

(54) bíz ġaşdıydıḳ, dú͜ün aynı meselä dambudu dumbudu davȯḷ, aPdaḷ getirillerdi. (55) 

buḷḷardan çıḳarıḷardı aPdaḷı, parayḷa çıḳarıḷḷardı, dówe dówe üç gün davȯḷ dó͜ülüdü. (56) 

ondan sōra gelini aḷıḷḷardı. (57) bíz ġaşdīmızdan ȫle dū͜ün yapmadıḳ, ġaçanıŋ dú͜ünü 

oḷmas, bu geliniŋ de aynı. (58) esgiden ȫle ġazanḷarı vuruḷḷarĭdı, ėtleri kėsellerdi, meşḱúr 

ėtler yėnirdi. (59) keşkeh de yapıḷırdı, piḷav da yapıḷırdı, çoḳ yėdiriller, içiriller. (60) o 

de̊virde onu ḳısmazḷarıdı, meselä dú͜ünü ėtmişike tam ėdellerdi, yėnir, içilirdi. (61) 
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keşkeFi, ġazanı vuruḷḷardı, birine su vuruḷḷardı, birine buydayı yıḳaḷḷar, dóḱellerdi. (62) 

ondan sōra içine ġaynadıḳ sōra, bi kürá‿ataḷḷardı, buḷaḷḷardı, ġaynar. (63) buḷaya buḷaya 

buḷaya ġazanı ėyice doḷduruḷar, keşkeh bişiriller. (64) ėti de aynı ėdeller. (65) piḷavı beyik 

şȫle bi tava var onda bişiriler, yėller, içelleridi. (66) piriḉ, burġuḷ piḷavını yapmazḷar 

dú͜ünlerde. (67) bişiriler, fasille dĕ‿oḷur, piriḉ dĕ oḷur, ėt dĕ‿oḷur, noḫutuḷa da yapaḷḷar. 

(68) hePisi oḷur, yėdirmeyi ḳısmazḷar o‿waḳıt. (69) ikȱ‿ğün, üç gün oḷudu dǖn. 

(70) varıdı, var, hePisi varıdı. (71) ȱ, Sedeyā hesápsíz oḷur̥, bişşė̄le yaya yaya, şȫle 

tuḷuḳda, tuḷuḳ meşḱúrudu, āş tuḷuḳ yoğudu o zamanḷarda. (72) há̄, o taḳırdǡḳda da 

yapaḷḷardı, o tuḷuḳda yapardıḳ işde, tuḷuḳda gözel oḷurdu. (73) yǡ üsdünden aḷırdıḳ, 

ġazana da ayranı döker ġaynadırdıḳ. (74) çóḱelek yapardıḳ, gözel oḷurdu o çóḱelekler, 

şindikinleriŋ dadı da yoḳ, duzu da, milletiŋ yapdī. (75) yarı yāḷı oḷurdu o çóḱelek, yāğ̥ı 

tam aḷınmazımışımış heraḷda, gözel oḷurdu. (76) gėçi südünden de oḷur, ġoyundan da, 

inekden de, hePinden oḷur. (77) gėçiniki tā datḷı oḷudu, dāḷarda gezdik başına o gėçiniŋ 

südünüŋ, y rdunuŋ yėnilmesine doyuḷmazdı. (78) şindi bi y rdunu çaḷacaŋ onuŋ, 

ġaşşıḳ ġaşşıḳ yėyeceŋ, datḷı oḷur. (79) há̄, gendimiz yapardıḳ, şindi bizim ḱóylüler heP 

gendi yapar, satar. (80) [pėyniriŋ] mayasını bazardan aḷıḷḷar, burdan aḷıḷḷar. (81) şindi ōḷaḳ 

oḷur, ōḷaḳ hanı ikȱ‿ğünlǖken süd emerse onuŋ ġursǡyıḷa barabar şėy̥‿ėdellerdi, 

pėynir yapaḷḷardı, o da oḷurdun. (82) yapaḷḷardır, şindi de yapaḷḷardır, gözel oḷur.  

(83) ėyi, ne yapacaŋ işde. (84) zen tiŋ ne? (85) seniŋ ġonuşmaŋ da aynı bizim ġonuşmayı 

dutar. (86) benim torun var, seniŋ gibi, ōḷan. (87) burda, bazarda ǥávır ġızı ǥórmüş, saşḷarı 

sapsarı, gözel de gendisi de, onu aḷmış gelmiş buraya, ōḷanıŋ evi de ıhı şura. (88) ōḷum 

bunu nişl ceŋ? (89) aḷacǡn buba dėdi, bubasına. (90) ėyi, bi şėy de dėyemedi, bi tek Te 

şėy ōḷan, iki ġız bi ōḷanıdı torun. (91) ġayrım, ȫlelik sıra everivėrdik onu, d n yapdıḳ 

bi gėce, everivėrdik. (92) bunḷarıŋ iki çoc  oḷdu, ikisi de ġıs çoc  oḷdu, bir sarı saşḷarı, 

biri ġara. (93) ėyice ġara şėy, aynı bize beŋzer meselá. (94) ġonuşmaya tā yeŋi başḷadı ol̥, 

beyik şėy ġonuşuyoru. (95) bö͜ün de şu sorḳunda bir, ȫle çamaşır satȧḷır bi yėr varımış 

heraḷda, girişde mi ötede mi, oraya gėder. (96) bėş gün bilen mi oḷdu bilmen, orda çaḷışır. 

(97) annesi bö͜ün gėtmeyik heraḷda, evde çocūŋ biriyle. (98) ȫle bi işleri oḷdu. (99) 

geçinemes bu varı gėder dėdiydik amma gėtmedi, iki temiz çocuğ‿anası oḷdu. (100) 

gėtdi bir, om‿bėş, yīrmȱ‿ğün durdu, geldi. (101) tabiy̥ annási var, bubası ölük, heraḷda 

ōḷan ġardaşı da yoğumuş ellēlem, bi ġız bacısı tāh̥a var. (102) işde ȫle bir geçimleri oḷdu. 



321 

 

(103) ne bileyin, varı‿ğėderse de gendi zarar ėder. (104) türk dilini aşǡ yoḳarı, bi kere, 

ȫrenmeye çaḷışıyoru. (105) e şėy, hanı, benim ġıza bile anne dėr, ġızḷara haḷam, cicem 

dėr, hePisini dėr. (106) dėmeye başḷāyoru, içinden geldik başına ġonuşsa türküŋ dilini 

ėyi oḷur, amma biz ȫrenemeyiz onuŋ dilini, dėdīnden hėḉ aŋḷamayıs biz. (107) biz 

óḱüzüs, vaḷḷa onḷar bilen óḱüz gibi gelir de aynı ȫreniP gėdiyoru, biz ȫrenemeyis.  

(108) yoḳ ȫle bi şėyimis, bilmen onḷarı pek. (109) benim ġafam ġuyunuŋ içinde adamım 

öld nde, hanı, motur indirdiydik su moturu, on aḷtı metre ġuyunuŋ içine, adam suya 

düşüşkȱre yoḳarı ḉıḳdım ben. (110) yėtişiŋ can ġurtaran yoḳ mu dėye bāğ̥ırdīmda, tekrer 

gėne inmişin ora. (111) suyuŋ üsdüne çardaḳ var bȫle çaḷışan moturuŋ dibine, orda 

Ḳafam ġaḷıḳ. (112)  bu ġonuşmamda bi şėy yoḳ da unudurun sāniyede. (113) dėnilen şėy 

gėçer, Ḳafamda ēleşmēyoru, gendi üzürümü bilirin yāni, evelki Ḳafa yoḳ. (114) e işde 

adam da ölük sírá de, dēğ̥işdi dēğ̥işdi, yaşḷandıḳ da, yaşḷanıḳ sıra da bozuḷdu bozuḷdu 

gėtdi, unuTmaḷīm çoğ‿oḷdu. (115)  bȫle ġonuşmamda bi şėy yoḳ gibi dėrin, ācıḳ sōra 

geçer Ḳafamdan. (116) ne yapacaŋ işde? (117) yoḳ haydı sav‿uḷ, sav‿uḷ.
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7. Metin 

Anlatan: Hasan Durşan, 87 yaşında, Okur-yazar. 

Derleme Yeri: Hocalı Köyü 

Konu: Tuz Ticareti ve Devecilik, Evlilik Gelenekleri. 

tuz ticareti ve devecilik 

(1) hocaḷı yörüklerindenin. (2) yayḷaya ḉıḳarıs, ezdādımızdan ġaḷan yayḷa var, ora 

ḉıḳarıs. (3) tā esgilerden, evel çoğ‿oḷudu, develerimiz varıdı. (4) develer le duza 

gėderdik duz ǥólüne, sdosda deveyi dutardıḳ duz ǥólüne gėderdik. (5) duz ǥólünde 

devē duzu yúḱlerdik, memlekette ġamyon yoğ‿o‿zaman. (6)  alētdin depesiniŋ 

ó̄ğünden hȫle varı gėderdik devēle. (7) ya bi bisikleT varıdı ya bi paytun, başġa araba 

yoḳdu, ḳırḳ sekizlerde fáḷan. (8) duzu aḷırdıḳ ordan, bozġı̊ra gėtiridik, zāten bozġı̊r 

húdudunda bizim yayḷa. (9) orda būdaya değişirdik, on kiḷō  duz bi tenike būday, on 

kiḷō  duz bi tenike būday. (10) iki seFer yapardıḳ, deve yúḱünü dutardı, ah̥ıra ġatardıḳ 

buraya. (11) buḷḷarda ekin ekme yoğudu zāten o zaman, ekin ekmezdik, onuğḷa gėder 

gelirdik. (12) sėneniŋ birinde, ben yėdi sėne devey̥le getdim geldim‿a, ora dev le. (13) 

sarayóŋü, ġonyanıŋ sarayóŋü ġazası var, ora şavḳıya çekerdik. (14) duzu duz ǥólünden 

aḷıdıḳ, ora tirene vāġȯna dóḱerdik. (15) araba yoḳ, ordan tiren nere ǥótürüse ǥótürüdü 

yāni, ist  oḷan yėllere. (16) biz devey̥le yėdi sefer yapdıḳ ora, yėdi͜  ğünde bi sefer 

yapardıḳ, yėdi kere yėdi ḳırḳ doḳuz ǥún yapar. (17) yėdi‿ğünde varıyız, yėdi de 

dönüşüne geliyiz. (18) iki ay da yayḷaya gėderiz, ǡrḷī atar buraya inerdik. (18) aḳsekiye 

indiridik, om‿bėş ǥún yúḱlet indir. (19) duz ǥólünden duzu dört ġuruş on paraya aḷıdıḳ, 

aḳsekiye ėletirdik, om‿bėş ġuruşa satardıḳ. (20) ȫle bȫle işde yörükçül ŋ haḷı bu, 

gėder gelidik. (21) ġışın aynı ḱóyümüze gelidik, hocaḷı ḱóyüne. (22) deveyle ǥóḉerdik 

canım, yėdi‿ğünde yayḷaya çıḳardıḳ. (23) ġona ġona, yúḱleye ġona, işde yayḷaya 

mayısda, mayısıŋ om‿bėşinde hele çıḳardıḳ. (24) maḷı oḷan, davarı ġoyunu oḷan 

nīsanda çıḳardı emme bizde maḷ yoğudu, mayısıŋ om‿bėşinde çıḳardıḳ. (25) tabi tabi, 

beserek, maya dėye isimleri varıdı, evel her deveniŋ bir isimi varıdı. (26) lök dėr dik 

ėrkek deveye. (27) beserek, maya o ayrı, aşıḷı bir deveydi o. (28) ayrı bi buhur oḷudu onuŋ, 

aşıḷı deve, ona ḉekellerdi deveyi, ondan oḷudu maya, beserek. (29) onḷar ayrı bi deveydi 

yāní, ġuvvatḷı deveydi. (30) ǥótürüdük, ǥóḉerdik ya, pıḷımızı pırtımızı, her şėyimizi 
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yúḱledir gėderdik. (31) vāsta mı var, araba yoḳ, bi şėy yoḳ, deveydi o zamanıŋ vasTası. 

(32) baḳ, duz ǥólünden duzu ǥótürecek araba y du da devēle ḉekerdik. (33) aḳsekiye 

getiri satardıḳ, ondan sōra bozġı̊ra getiri satardıḳ. (34) dahá‿evel bȯbam zamānında 

deve duza gėderdi, gelike bozġı̊rıŋ dereḱóyü var, ora iner ġarşıḷardıḳ yāni deveyi, soŋ 

yúḱünü dutardı. (35) ora dereye indik, óŋecek dėller bi yėr var şȫle ḱóyüŋ ḳıyısında. (36) 

ordan deve çıḳdı, ḱóyüŋ iḉine gelivėrdi. (37) candarma varımış dėller, candarma o yanna 

bu yanna sā soḷa ikişer da͜ıḷmış ḱóyüŋ içine. (38) biz de ġoŋşunuŋ biriyle bȯbam, ben 

tabi zıpır bi çocūn tā on iki, on üḉ yaşḷarında. (39) ḱóyüŋ merkezinde bi camí varıdı. (40) 

ordan ġarşıda bi āş ḱóprü varıdı, çay geçer ḱóprünüŋ içinden. (41) āş ḱóprüden geşdik, 

bȯbam da geşirdi develeri, yėdişer sekizer deve var. (42) hasan amĭcamıŋ bi āğ̥ iydiş 

varıdı, iki devesi varıdı, bi lökü varıdı, bȯbam ḉekerdi onḷarı. (43) o ā iydişiŋ ardında bi 

deve varımış, o bir̥ deveyle āğ̥ iydiş ḱóprüye gelince asıḷívėrdi, dizgini ġırdı, orda 

ġaḷdı. (44) bi candarma, om‿başı, geldi, yaḳaḷadı. (45) ona on ġuruş mu vėrdiler, ȫle bi 

şėy vėrdiler o vaḳıtda, ordan o develeri aḷdıḷar gėtdiler bozġı̊ra‿ya, nahȧḷ oḷdu, nahȧḷ 

getirdiler, aḳḷım ėrmeyoru. (46) yúḱüyle barabar ǥótürdüler. (47) bir viḷāyetden bir 

viḷāyete zehre ǥótürmek yasaḳ, antelle aşḷıḳdan ölse ġonyadan zehre getiremēcēŋ, ȫle 

bi íş varıdı. (48) ordan buraya indik, ǥóşdük. (49) burda yoḳḷācaḳḷarımış dėdiler. (50) 

yúḱleri omuzḷadıḳ ǥóḱdaşa, yúḱü ora saḳḷadıḳ, geliP yoḳḷama oḷacaḳ dėyi. (51) ȫle bi 

günler geḉirdik, neler ḉektik ay amcam. (52) ásgerlī de siy̥irtde yapdım. (53) 

candarmayıdım ben, iki buḉuḳ sėne yapdım. (54) şindī, sıḳıntı yoğudu o zamanḷarda. (55) 

orda tabi bi ġaçaḳçıḷıḳ varıdı, sūrȱyeye ġoyun gėşirillerdi, ordan ipáḱ getirillerdi, oḷursa 

ȫle bi ġaḉaḳçıḷıḳ varıdı, bȫle bi terörüs hele hėş bi şėy yoğudu yāni. (56) iki buḉuḳ sėne 

ġaḷdım ben, kürtleriŋ hePisi kötü d l de bu dā ḉıḳanḷar beter. (57) aPdesli namazḷı 

adamḷarıdı yāni. (58) yaḷıŋız şāfī mesebi, dört nikāt farzı ġıḷaḷḷar, sünneti ġıḷmazḷar yāni, 

o mesep‿Te haḳ, o da haḳ yāni, şāfī mesebi, onḷar ȫleyidi yāni. (59) ȫle ne terör varıdı, 

ne bi şėy varıdı, hėş bi şėy yoğudu.  

evlilik gelenekleri 

(60) evlilikler herkez ǥórücü usuḷuydu. (61) ȫle şindikībi bi araya gelmek, soPbet 

yapmaḳ, şu yapmaḳ, bu yapmaḳ yoğudu. (62) ana, bȯba b nirdi, ōḷana sormazḷardı bile 

yāni, sen bunu aḷacaŋ mı aḷmācaŋ mı, ananıŋ bȯbanıŋ dėdī neyse o oḷurdu. (63) 

buḷuḷḷardı bi şėy, nişan ġoḷḷarıdı, dú͜ün yapaḷḷardı. (64) o zamanḷarda bȫle şavşataḷı dú͜ün 
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yoğudu ya, mevlid‿oḳunudu işde, onūğ̥ḷa evlenilidi. (65) şindī, başġa türlü, başġa türlü 

işler. (66) bayraḳ dikeller tābi, ġırmızı bėz asaḷḷardı bayrǡŋ ucuna. (67) ġocca bir, bizim 

ḱóylerde işam şėyi kėseller, gelilleridi, sırī, bėş aḷtı metre. (68) onuŋ başına ġırmızı bi 

bėz asaḷḷardı, bi de so͜an dikellerdi onuŋ ucuna, nėye yapaḷḷarĭdı ḳı? (69) sivreldiller 

ucuna bi de so͜an soḳaḷḷardı, ne biley̥in işde. (70) gelini civaḷaḷḷardı, ġuş tüyǖle bi şėy 

oḷudu. (71) civāḷı mivāḷı, boyaḷı, şȫle ġafasına gėydirilerdi. (72) bi de elbise gėydirilerdi, 

ata bindirilerdi, getirilerdi. (73) belki de ōḷan ġızı hėş ǥórmeden o gėce,  o‿ğün ǥórüdü 

yāni. (74) ȫle şindikībi şėy yoğudu, yasādı yāni, ȫle gelmeler, gėtmeler oḷmazdı yāni. 

(75) yėter bu‿ğadar, bayǡ da yapdıḳ yāni.
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8. Metin 

Anlatan: Hüseyin Keçer, 73 yaşında, Okur-yazar (İlkokul mezunu). 

Derleme Yeri: Kalemler Köyü (Saraçlı Yörükleri) 

Konu: Yörüklük Yaşamı ve Hayvancılık, Halk Hekimliği, Çocuk Oyunları 

 (1) hüseyin kėḉer. (2) şŭ‿anda yėTmiş üḉ. (3) oḷma mı canım? (4) ben ilḳ‿oḳuḷ 

mēzunuyun, yaḷıŋız ortå‿oḳuḷa ders vėriyin. (5) benim matemetīm, sen endē ġalemile 

yaparĭḳa ben ġafamda bitiriyin. (6) biz ġalemlerde gelici gėçiciyiz, ases biz saraşḷıḷıyız. 

(7) hindi asḷımızı inḳār‿ėdersek oḷmas. (8) asḷım hoy, neslim hoy, hoy hoy nėy hoy, 

dėller. (9) asḷıŋı hiḉbir zaman inḳār‿ėTmeyecēsiŋ, gelenēŋi bitirmēcēsiŋ, çora çoc  

ders vėrecēsiŋ.  

(10) hindi baḳ, evel, ilk, benim çocuḳḷ mda tabi gelidik buraya, bu mámleketlere. (11) 

bóyle şu mertekleri tēk tek derelerden buḷuduḳ, sírtımızıḷa getiridik. (12) ǥúmül bāḷarı 

şu‿ğadar şėy‿oḷudu, yirmişer santim, yarım met re, şu ḳıraŋḷarına ǥúmül bā ėderdik, 

ortasına ġamış. (13) n‿işlerdi biliyoŋ mu? (14) bi de ocaḳḷīmız oḷudu, bi ḱútük çaḳardıḳ, 

ó̄ğüne iki odun ġorduḳ, aḷtımıza da sarı çıbıḳ, sarı çıbıḳ dóşşerdik. (15) onuŋ üsdünde 

yaş kėşelerle, tabi bóyük oḷanḷar ocaḳḷ  bacǡnı ḱóserdi. (16) ocaḳḷ  ḳaş gişi sıvacaḳ? 

(17) geri yanından bȫle büzülür, toparıdıḳ, ayazdan. (18) eviŋ duvarı da nėyden oḷuyodu 

biliyoŋ mu? (19) mersin, şu deŋiz saḳızḷǡ, ondan órgü órerdik. (20) esen rüzġar bizi ne 

yaPardı? (21) çeŋeldirdi, topardırdı, ne çekerdik. (22) o zaman develerle ǥóşerdik, o 

yayḷaḷara gėderke. (23) evet, saraşḷı yórüklerindenin. (24) o yayḷaḷarda, o çuḳurḷarda 

ġaḷan, şíndi ḳar dayaḷı oḷurdu ya, paḷtaḷarḷa ḱúreklerle devėleriŋ yoḷunu açardı millet, 

birer birer deveyi dayaya dayaya, bi ḳardan geçirinciye ġadar yėdi seKiz gişi geçiridi. 

(25) deveyi hȫle dutardı ġayar da uşar gėder mi dėyi. (26) tabi canım ġaypıştaḷı, hele bi 

de doŋ ǥúnü oḷusa ġaḷan, ḳar, hele de bi zabāḷa doŋ ġırǡ dúşerse, şekdīmiz irezillikler. 

(27) bi‿de şȫle bi‿haḷ oḷur̥du, atḷar ėtli oḷusa soḷuğan oḷur, ġan dutardı, oḷd  yėre 

taḳadaḳ dúşer ölür̥dü. (28) onuŋ ġaḷan, pırtısını, pırtı dėyelim ġaḷan, esgi şėy‿á, atḷara 

develer bȫleşdirillerdi bölüm bölüm. (29) ta orda da ölüyü ġor gėdellerdi. (30) adam 

ölürse deveniŋ hatabınıŋ arasına bȫle saḷ şeklinde yapar, ġabire ǥótürüllerdi. (31) 

ǥótüremedī haḷda oraya mezer ġazaḷḷar ġoyuvėrillerdi. (32) ha, nerde ölürse orda ġabiri 

ġaḷırdı, oraya yėrlerdik. (33) biz ne çilleler çekdik yā, ne çilleler.  
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(34) o develer gėtdi, tabíy her taraF āş daş oḷdu, bi şėy yėtişdirmeyivėrdi. (35) o satan lök, 

ó̄ğüre bi girdi mi yīrmi tāna ġancıḳ deve aḷır. (36) yīrmi tāna ġancıḳ deve bi löküŋ 

ó̄ğünde oḷurdu. (37) lök güleşdi mi, ġaḷan, haŋġı lök azıḷıysa ötekini parçaḷar atdırıvėridi. 

(38) deveniŋ ġancıḳ oḷanḷarına basaḷḷardı, ondan köşek dúŋyaya gelidi. (39) o köşek dorun 

oḷı̊dı̊, dorundan sōra kirinci oḷı̊dı̊, kirincikden sōra dayḷaḳ oḷurdu. (40) ġancī da ġayaḷıḳ, 

iki yaşında ġancıḳ deve, üḉ yaşında ġancıḳ deve, dėye ġonuşuḷudu. (41) biz onnardan 

soŋra, ġaḷan, o íşdán soŋra develer gėtdi, biz atḷarḷa merkeplerle ǥóşmeye başḷadıḳ. (42) 

ata hayvan dėrdik, ėşşäk dėrdik merkebe de. (43) o zamanḷarda da mesele, bu ġoyunḷar, 

şu ġoyunḷar var ya, çelgi çelerdik. (44) ekin çaḷısı‿ğibi, çaḷı örerdik zevelle. (45) onḷaríŋ 

dibine toparā toparā yüz ġoyunuŋ oḷusa, yėtmiş seksen ġoyunuŋ ġaḷıdı. (46) yarısı ġıḷ 

ġurdundan, yarısı gebelekden, yarısı kellikden geberi giderdi, yarı yarıya mavsúl 

oḷudu. (47) eŋ fazḷa ġoyun, ġuzu aḷan on om‿bėş ġoyun ġuzu aḷırdı. (48) bu bėş ayda 

dúŋyaya geliyoru, d m yapıyoru satan, bėş aydan bėş ǥún noḳsan, bėş ayḷa. (49) ġancıḳ 

oḷusa on ǥún óŋce ġuzḷayabilir bėş aydan, ėrkek oḷusa aynı ǥúnünde de ġuzḷayabilir. 

(50) ġoyuna ġuzḷacı dėriS canım. (51) ġoyunḷarıŋ hePsiniŋ ismi var Satan. (52) aḳ ġoyunuŋ 

sarı şişek, aḳ ġoyunuŋ ġuyruḳsuz ġoyun, ġara ġoyunuŋ saraḷȧ şişek. (53) ġuzḷācaḳ veyā 

gebe ġaḷmış. (54) devenikine de botḷama dėller. (55) ha, atıḳına da gėne ġunḷama, yavrı 

yapma, ġunnama. (56) ėşşǟkine de yavrı yapma dėller, sıpa, tay. (57) deveniŋ südü oḷur 

baḳ, amma ǡzını yėyen çoḳ, çoḳ dērli oḷur ǡzı. (58) ėti de gözel oḷur, yaḷıŋız ėti ėşgi 

oḷurumuş. (59) ben yėmedim amma yėyenler dėr din. (60) yėmedik biz şíndi aḷḷǡ var, 

yėdik dėsek yaŋḷış ġonuşuruS. (61) ėşgi oḷurumuş ay‿mayoş ammā eŋ temiz ėt deveniŋ 

ėti. (62) deve baḳ dāda yayıḷır, sŭ‿oḷmayan yėrde deve yayıḷır, deve su isdemez. (63) 

deveniŋ āzına suyu işdi mi batarımış, tiken batmıyor, su batıyor. (64) deve de suyu, hėş 

susuz yėrde iki ay üḉ ay ġaḷıyor, hörKüÇünde yıḷdızdan aḷıyor. (65) aŋnadıŋ mı? (66) 

yıḷdızḷardan aḷırımış suyu. (67) aḷḷāh̥ tāḷa taraFından, pėyġamberimizden óyle 

iḷāyeT‿oḷmuş, dǟlise ġuşḷar bile suya dayanamas. (68) amma bu deve milleti suya 

dayanıyor.  

(69) süt, şíndi baḳ şėy için bile ėşşäkleriŋ südünü, çocuḳḷarda neFes darḷī oḷur ya, 

ėşşäkleriŋ südünü parayḷa aḷıḳ da çocuḳḷara içiriyoruḷar, yararḷı dėye. (70) fireŋk 

hasdaḷīna evel ḱópēŋ kiTisini kėsdirmişler, yėdirmişler, fireŋK hasdaḷī gėtmiş, (71) enī, 

yeŋi yavrı̊sı̊. (72) bi şėye ġarışdırmışḷar yėdirmişler, fireŋK adamdan ġayboḷmuş.  (73) 
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esgiden bȫle bir ėḷaç mı varıdı, doḳTur mu varıdı amcam? (74) her şė̄y d ḷ. (75) adamıŋ 

biri ġanser oḷmuş sülekde. (76) ġonyaya gėTmiş hasdāneye. (77) ōḷum sen yaşasaŋ üç ay 

veyā eŋ fazḷa yaşasaŋ üç ay yaşarsıŋ veyā bi ay içinde ölüŋ, dėmiş direkmán doḳdur. 

(78) zomana dėris, yarpı̊zı̊ŋ bu yanında bi yėr var, iládinli, ġatranḷı, şam āşḷı yėr. (79) 

orda adam üç ay ġaḷmış, āşḷarıŋ ġabīndan ev yapmış, üsdüne iládin daḷı órtmüş. (80) o 

dāda şamıŋ sorḳucu, ġatıranıŋ sorḳucu, iládiniŋ sorḳucu, dādǡ yėtişen acı oḷmayan otu 

yėmiş. (81) üç ay soŋra doḳdura dónmüş. (82) doḳdur dėmiş, ōḷum sėne nōḷdu, üç ay 

içinde öleceŋ dėyi yoḷḷadım burdan. (83) ben bu şekil, bu şekil dǡŋ otuyḷa bu hasdaḷī 

yeŋdim, sen benden yeŋemediŋ, dėmiş. (84) baḳ o termēleri hususun çizellerdi. (85) onu 

ayrıġatdán cizicisi oḷudu, cizici varıdı, bȫle iŋnēle cizer, işāret Furudu, o termē geçer 

gėderdi. (86) benim anam varıdı, el ölçerdi. (87) tōz topaḳ ǥúzül elim, ġarış ġarış yazıḷ 

elim, şu adamıŋ ġoyunu nerde ġaḷdı, feḷan ġoyaḳda mı, feḷan daşıŋ dibinde mi, aḳ daşıŋ 

dibinde mi, ġara daşıŋ dibinde mi, yoḳsa ġara mu͜ãrıŋ ǥózünüŋ yanında mı ġaḷdı, dėrdi, 

ölçerdi. (88) dėdī yėriŋ üsdüne Furur, gėder adam dėdī yėrden ġoyununu aḷır gelidi. (89) 

el ölçerdi bȫle, baḳıcı dǟl. (90) mesele seniŋ bi şėyiŋ yitdi, ay̥şe yeŋge bene bi el ölçüvėr  

baḳǡn, benim deve nerde ġaḷdı veyā ġoyun nerde ġaḷıḳ, şu mıntıḳaḷara bi el ölçüvėr 

baḳǡn dėrdiŋ. (91) el ölçerdi, o mıntıḳanıŋ haŋġısındāsa eli ona göre şȫle toparı ġaḷırdı, 

eli uzamazdı, hȫle uzayan el ta şurda ġaḷırdı. (92) gėder o‿ådam da orda maḷını buḷur 

gelirdi. (93) tabíy̥ birinden el aḷmış. (94) anamıŋ elini aḷıḳ da bacım, bicēz el ölşmedi, 

aḷıḳ da el ölşmedi işdek.  

(95) esgiden insannar, mesele biz, çarıḳ gėyerdik. (96) baḳ çarıġı bıraḳ, ben gėce ġoyun 

ġuzu ó̄ğüne gėderdim, yaḷınayaḳ. (97) benim ayaḳḷarımıŋ aḷtı nahıḷ oḷurdu biliŋ mi? (98) 

bildīŋ ayaḳġabı gibi gön oḷurdu. (99) tikene basTīm an, hėç bacāmıŋ aḷtına batmazdı, 

üsT taraFındā yėre batardı dek gelise. (100) şúnkü āc‿oḷurdu ėyice, āc‿ölüsü. (101) 

ammā şíndi çocuḳḷar aḷaŋa yayan basmȧyor. (102) ondan sōra tıraḳdórlerle ǥóşmeye 

başḷadıḳ yayḷaya. (103) dörT bėş ev, bi tıraḳdóre yúḱledirdi yúḱünü. (104) ona motur 

dėrdik canım. (105) ḷayḷon dėrdik arḳasındǡ róm , ḷayḷon oysam bıranda. (106) ondan 

sōra bunḷar da yėtmeyivėrdi bize, herkez ėll nēcele ǥóḉmeye başḷadı. (107) yayan 

yoḷḷarda, ġaḷan, her suyuŋ başında bi piḷåv bişiridik, bi ayran ėderdik, topḷanıdı bi ayile, 

ġaḷan, çatıdu çutudu ġaşşıḳ sesi ǥótürüdü ortaḷī. (108) şíndi herkez āmir mēmur oḷdu 

amcam yā. (109) hāyır, işde yórükcülē devam ediyorus, şíndi tırḷarḷa ǥóçüyos evimiziŋ 



328 

 

ó̄ğüne ġadar, burdan yúḱlediyos tırḷara ġoyunu, evimiziŋ ó̄ğünde yıḳıyos. (110) geçen 

sėne bayramda, şo gelinle, çocuḳḷarḷa ġabir üsdüne gėtdim, ḱóye. (111) ḱóyden ulán hȫle 

esgiki gėtdīmiz yėllere aḳsekiye dōru çıḳaḷım dėdik. (112) vaḷḷā gėtdīm ġonaŋġı yėrleri 

gördük sıra āḷadım. (113) o suḷarıŋ başḷarını, oḷḷardǡ yapdīmız sopbetleri, haḷḳ ayile 

arasında, şevre millet arasında ordǡ yėdīmiz yėmekler, ordǡ işdīmiz ḉayḷar. (114) ēy de 

günler de, dėdim, nėyden nėye ġonduḳ, bizden dov̥an nesillere, torunḷara biz bȫle bȫle 

ǥóḉerdik dėsem ínanmazḷar dėdim. (115) yayḷamda bi ḳar yādı, bacǡmda yuŋdan örme 

yeŋi, gendimiz örerdik çorabı, yuŋdan örme yeŋi bi çoraP var. (116) milile, yuŋu 

eğirillerdi kirmende, ġoyunu ḳırḳardıḳ, ḉırpaḷḷardı, ērillerdi, onu kirmende eğirdikden 

sōna sömeklellerdi, milile coraP‿örer ayǡmıza gėyerdik, ġazaḳ örerdik üzerimize 

gėyerdik. (117) ísdarḷarda şėy doḳuḷḷardı, mekikle çuḷfa yapaḷḷardı, şaḷvar dikdiridik, 

çeket dikdiridik, bunḷarı gėyerdik. (118) u ḷasdik ayaḳġabıyḷa, ḷasdik çarīḷa gėderke bi 

ḳar yādı ǥúzün, sdosda. (119) ulán gėce ġoyunuŋ başındayın, zabāḷa enişdem 

dėdī‿ki, ġaḳ̬ ġaḳ̬ ḳar yağıḳ dėdi. (120) kėçeyi bi ġaḷdırdım, kėçe ḳaḳmāyoru, ḳar beni 

basdırmış. (121) yórüdüm, bacaḳḷarım çeŋelmiş, cizme mi var. (122) ulán burayḷa ḳırḳ ėlli 

metre gėtmişīn, bacǡmı ġaḷdırdımıdı corap var, ḷasdik çarıḳ yoḳ. (123) dóndüm izimden, 

ḷasdik çarī buḷdum da gėydim. (124) şíndi cizmede tek bi delik oḷdu mu, u cizmeyi çópe 

atarıs ya yamarıs, yama da bitdi. (125) baḳ baḳ feḷan adam yamaḷı cizme gėyer dėller, 

kibirine yėdiremiyoŋ. (126) evel evleriŋ ó̄ğünde motur varıdı, moturdan sōra ėll nēce, 

onu da bıraḳdıḷar, her eviŋ ó̄ğünde iki üḉ dene taḳsi var.  

(127) [bizim yayḷa] torus dāḷarı, ǥóḱdepe. (128) deŋize iki biŋ bėş şüz met re yúḱsekl nde 

aḳdeŋize, benim eviŋ oḷd  yėr. (129) tabi dāŋ başında dǟliz‿a, iki biŋ ikȱ‿yüz otuz 

yėdi metre aḳdeŋizden yúḱsekl  oturd m yėriŋ. (130) her yėrde biḳaç ev satan, züleyle 

züleyle oturuyoz amcam. (131) evel bizim māh̥álleye on sekiz sürü çıḳardı, şíndi bėş aḷtı 

Parça maḷ çıḳıyor, gėtmiyor millet. (132) evel ġoÇu ayırırdıḳ, zēmeri çıḳmayın ġoçu 

ġuzuya ġatmazdıḳ, şubart bir dėmeyin ġoyunu ġuzḷatmazdıḳ. (133) yem yoḳdu, yepcik 

yoḳdu. (134) gėcede yėdi sekiz sāt, örü ǥúderdik, gėce, ġėce. (135) yāmır yėrden ǥó̄ğ̥e 

ġadar yāsa bile ġoyunu otḷatmaya ǥótürürdük. (136) şíndi gėceyi bıraḳ yāmır yādī 

múddetce ǥúndüz bile saḷmıyos. (137) vėriyoŋ siḷacı, vėriyoŋ yemi, yėyik yatıyor. (138) 

örü ǥútmek, ġoyunu aç ġomamaḳ. (139) evel yem mi varıdı? (140) yabanı sėytinleri 

topḷardıḳ, şȫle ikişer tāta çaḳardıḳ, unuŋ içine sėytini dóḱerdik de kel ġoyunḷara vėridik 
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bundan ėtlenecek dėye. (141) oysam yėr yėrdi de şeviremezdi de geberidi, ḉeviremezdi 

aşḷıḳdan. (142) ot‿ta varıdı da kellikden, yāmırıŋ aḷtında, çelginiŋ kenerinde dikelik, 

yāmır dówe dówe dówe hayātını bitiridi. (143) bi çīrışdı mı Satan, ġıḷ ġurdu aḷırdı 

ġoyunu, baḷḳan suḷarı içerdi gebeleğ‿aḷırdı. (144) [baḷḳan] mesele, durġun suḷar, yāmır 

yār da durġunḷaşır su, ona dėller. (145) bi de ǥúneş dówer ilir ya onuyḷa gebelek otunu 

yėdi mi gebeleğ‿aḷırdı ġaḷan, bu gebelek var ya ġaraciyeri bitirirdi. (146) ḱófüne 

dökülürdü, onnan sōra ödüne inerdi, hayatını bitiridi. (147) [ḱóf] isKembe, isKembeye 

dökülürdü. (148) onnan sōra da ġoyunuŋ hayatı biterdi. (149) şíndi biz bunḷarı 

ǥórmeyivėrdik, bunḷarıŋ hep siniŋ ėḷacı çıḳdı şíndi, her hep siniŋ.  

(150) ġader ḉekerdik şėkerden, kimiŋ numarası fazḷa oḷur̥sa öteki parasını óderdi, biz 

neler ḉekdik amcam yā\. 

(151) biz aḳsȧḱíyle bi savaş yapdıḳ, bizi çıḳarmamağ‿isdedi yayḷaya. (152) yoḳ, 

aḳsekiniŋ iḉinde. (153) vaḷḷā bilḷā yāmırsız havada yāmır yādı yėrden ǥó̄ğe. (154) buḷutsuz 

havada yāmır yār mı? (155) buḷutsuz havada yāmır yādı, aḳsekiniŋ camını capcīnı, 

kiremidini ġomadıḳ biz zopayḷa. (156) bi ḳazanıŋ ḳaç kiḷometre díşárísíná ġarışabilir yā? 

(157) bizim yayḷa, bizim oturd muz yėr ḳırḳ kiḷomet re, ama antalyá sınırı, onḷara bi 

zarārımız yoḳ. (158) oḷmadī için sizi çıḳarmācāz, sizden otḷaḳ aḷacāz. (159) torus dāḷarı, 

ekīm yōḳ, dikīm yōḳ, āḉ yōḳ, būday yoḳ, hėḉbi‿şėy yoḳ.  

(160) esgiden buḷġur piḷavını bişiridik de tos şėkerle, ġarşısında ġatıḳ oḷudu da suyuḷa 

ġarışdırır, onu yėrdik. (161) etmek çorbası ėderdim ben, etmekden. (162) etmēŋ gevrek 

yėrini övcelerdim, suyu ġaynadır, içine dóḱer de etmek çorbası ėderdim. (163) ekmė̄ 

övcelerdim, ġavı̊rır doḷaz ėderdim, üsdüne yā dóḱer yėrdik. (164) unu doḷardıḳ, ĭsıcaḳ 

suyuŋ iḉinde doḷar doḷar, şanǡŋ iḉine ġatardıḳ, ortasını oyardıḳ, ortaya yǡ dóḱerdik, 

dıḳı da bekmez dóḱerdik de ona batıra batıra ekmek yėrdik. (165) bunḷarı bilen kim? (166) 

ekmekden oḷana doḷaz dėrdik, undan oḷana ġoca buḷamaş dėrdik. (167) arabaşı nahıḷ 

yapıḷacaḳ? (168) otḷarı topḷardıḳ, ġavı̊rıdıḳ, ġavı̊rdıḳdan sōra sovanı ġıyardıḳ, iḉine 

arab‿otunu da atardıḳ, ġarışdırı, elimiz le yėrdik. (169) yayḷaḷarda, adam tütün dėyi 

ölüdü de, ġaçaḳ tütün ekellerdi, onu ó̄ğ̥celeller ó̄ğ̥celeller de ėşşäk boḳuyḷa at boḳuyḷa 

ġarışdırıḷar da içellerdi, yoḳḷuḳdan. (170) bú‿seFer de nōḷuyodu biliyoŋ mu? (171) 

b zḷarı tıḳanır da sesleri çıḳmazdı. (172) biz bu de̊virleri yaşadıḳ amcam, hindi ne var 
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ḷa? (173) şuraya soFraya tanıdıŋ, dörT bėş çėşiT yėmek var, dörT bėş çėşiT ġatıḳ var. 

(174) eŋer şíndiniŋ çoru çoc  oḷacaḳ o zamanıŋ, yemin oḷsun aşḷıḳdan heb‿ölür. (174) 

ammā şíndi şú bizim türk milletiniŋ yaşad mız yėr reşidiye aḷtınından tā d rli bence, 

d rini bilisek, amma d rini bilmessek yoḳ. (175) burdan bi tȱraḳdór ǥótürük de, 

avşamdan ḱóylü ġonuşurdu. (176) da bi tȱraḳdór gėdik manavġada da bazar bazarḷayıḳ 

da gelecek dėyi onu tanırdıḳ.  

halk hekimliği 

(177) yaşḷıḷar da ėşşäklere binerdi. (178) ġarınḷarı şėyden, sıTmadan şişerdi adamḷarıŋ, bu 

mámleketde ġaḷan adamḷarıŋ. (179) súyuŋ ó̄ğüne ėşşė̄ dayardı, amcōḷū benim ėşşäk su 

içer mi, içme mi, bi tanı baḳayın, dėrdiŋ. (180) ġarınḷar bó̄le ǥóbek, ėşşǟŋ su işd ni 

ǥóremezdi hasdaḷıḳdan. (181) onu tedevi ėtmek uçu, otuḷa purçuḷa ėdellerse ėdellerdi, 

ėtmezlerse ėtmezlerdi. (182) benim bóyú̄müŋ ekini bíşdik, bíşmíş, bíşmíşler, yāmır 

yāmış. (183) yāmırda duḷunacaḳ yėr yoḳ, yoŋġa evleri. (184) yoŋġa evlere de püreden 

girilmes. (185) desdeniŋ arasına girmiş de, sıdma dutmuş, sıdmayı gėdirecēz dėyi şȫle 

ġaḷdı, öldü ölümden dóndü. (186) bir iki iŋne buḷduḳ, furdurduḳ, ondan sōra canḷandı. 

(187) esgiden bobam harmana geld nde keFinini ėşşǟŋ hėybesiniŋ bi ǥózüne ġatarımış 

da ȫle gelir miş, burda sıdmada, ısıcaḳda. (188) deri de şó̄le oḷuyor baḳ, maḷıŋ iḉinde eŋ 

ġısır oḷan ġoyun ve davar kėsellerimiş, onuŋ derisine ġataḷḷarımış sıdmada, dǟlise ėyi 

oḷmaya imḳan mı var. (189) o da vúcudūŋ díşíndá̄ ġaraḷī aḷıyor. (190) hindi elini bi puşaḳ 

kėsse, ne yabacaŋ biliyoŋ mu? (191) r damar kėsmedi de kem ̮e indīse tos şėkeri 

sarıvėreceŋ, iki sāt sōra tos şėker bitirir. (192) benim amĭcam varıdı, yeŋgemiŋ bacǡ 

ġırıḷdı da zayıFḷıḳdan doḳdurḷar saramadı. (193) āmcam sardı bitirdi, ġaḷçadan ġırıḷan 

bacǡ, tātayḷa bėzile. (194) o tātaḷara sėyik dėllerdi. (195) bėzi de mumdan yapaḷḷarıdı, 

mumuḷa sādeyǡ ġarışdırıḷḷardı, ġızardıḷḷardı, bėzi onuŋ iḉine ġataḷḷardı, onūḷa muşamba 

yapaḷḷardı. (196) ayrí bi adı bėz, meselá humayın. (197) meselá humayını yırtaḷḷar, onu 

yāḷa, arınıŋ mumuyḷa ġarışdırıḷḷar, muşamba yapaḷḷar da saraḷḷardı amcam. (198) hindi 

doḳdurḷar pílasdik ġoyuyor ya, ne muTḷu, úş ǥún sōra seni ayā ġaḷdırıyor. (199) amma 

sen ne bilik? (201) şíndi āş sėyīle dayanıḷır mı? (202) ās‿sėyik ġoḷḷardı āşdan, āşdan. (203) 

bi hafda yaḷamadan çocuḳḷarıŋ şu inceden bacǡ ġır sa ācı soyaḷḷardı, toruyu, tam 

çıḳarıḷḷardı. (204) yaḷama zamānı oḷur̥sa onu buraya ġatıvėrillerdi, aḷtını üsdünü 

saraḷḷardı, orda ġırī bitirillerdi. (205) toru, íşam, íşam ācı. (206) esgiden çam mı varıdı? 
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(207) íşam dėlleridi, hindi çam dėmeye başḷadıḷar. (208) nesiller d şdi amĭcam, nesiller. 

(209) şíndi yeŋide bunu bilen yoḳ. (210) biz íşam dėrdik, gelenēmiz bu. (211) baḳ evel biz 

íşamḷarıŋ ġabīnı yėrdik. (212) mesele hindi bȯ mevsim íşamḷar suḷandı mı ġabī çıḳar. 

(213) āḉḷara bi köŋgüç yapardıḳ āḉdan, ucunu şȫle yasbıḷdırdıḳ, şam āşḷarını soyardıḳ. 

(214) hususun on metre, yīrmi metro yǖseklīkde şam āşḷarı var yoḳarḷarda, ġabīnı 

yėmeğ‿için, onuŋ içiniŋ ġabīnı síyırır yėrdik. (215) o zamanda bȫle bi ġanser hasdaḷī, 

bȫle bir bağırsıḳda bilmen ne hasdaḷī oḷmazdı amĭcam. (216) ne yaparmış o íşamıŋ ġabī, 

sorḳuḉ biliŋ mi? (217) iḉde ne varĭsa temizlerimiş. (218) hindi bunḷarı yėmeyivėrdik, çoḳ 

hasdaḷıḳ oḷmaya başḷadı, bi de ayıpsınıyoS. (219) elinden gelise, íşamıŋ sorġucunu 

durmadan yėyik yudacaḳsıŋ. (220) benim ābim úlser oḷdu, úlseri nėy le geçirdi biliyoŋ 

mu? (221) şamıŋ ufacıḳ ġozaḷaḳḷarını ġaynadıḳ ġaynadıḳ iḉmeyle geçirdi. (222) bi şam 

ġozaḷānı tam bi haFda ġaynadırdı, iḉerdi, suyunu dóḱüvėridi, sōrası ǥún gėne 

ġaynadırdı. (223) ilk ǥún adaçayı oḷurdu, ondan sōra aḉıḳ çay, ondan sōra ġarara ġarara 

ġaPġara çay oḷurdu. (224) baḳ, o ġozaḷaḳ úlseri bitirdi, işerdeki o úlseri o sorḳuḉ bitirdi. 

(225) hindi iḉecek oḷsaŋ baḳ baḳ yórük şamıŋ pürünü de yėr dėller, ayıpsınırḷar. (226) 

d ḷ, d ḷa baḳaḷım. (227) şíndi şu tarḷaḷarda yėdi, sekiz çėşit, ȯn çėşit ot var mesele, 

benim maḷ ǥútdǖm arāzíde, ben hepisini yėrin. (228) ben yėtmiş üḉ yaşına girdim, 

dizlerimde pȯḷoğḷam var amma benim içim yeŋi dōğ̥an çocuḳdan sāḷam. (229) neden 

sāḷam? (230) o, otu purçu yė̄yom. (231) ḉúnkü amĭcam, bu dāda yėtişeni yėyelim. (232) 

şíndi yėdīmiz būday da horum, yėdīmiz işdīmiz her şėy horum. (233) bi de cavır iḷacı 

yėtişdiriyor, yėtişdirdī ḳadar da iḉine madde ġatıyor, ḱótü hasdaḷıḳ maddesi. (234) biz 

bunu bilemēyoS. (235) biz atdīmız şu hapı bi şėy sankėdiyorus, amma sāḷīmıza zararḷı 

bi şėy. 

çocuk oyunları 

(236) çellik oynardıḳ yayḷada. (237) metden bi yaḷaḳ ġazardıḳ, bi dėynek, ufacıḳ bi mel, 

bi ġarış uzunḷ nda. (238) atardıḳ ġaḷan, ġarşıya yaḷaḳdan, orda elinile ġapabiliseŋ o 

adam yeŋilidi. (239) dėynė̄ hȫle ḱósellerdi, Furabilise gėne yeŋilidi. (240) birden ėlliye 

ġadar çerperdi, ġaḷan, üḉ sefer dėynė̄ŋ mele Furma haḳḳı varıdı, çerpebilise ǥótürüdü. 

(241) amma bi met re iki met re yėrde de atḷayabilise, yaḷāḷa meliŋ arasına adam sıçĭrarsa 

da, o da gėderdi, fes‿oḷudu. (242) ġaḷå‿oynardıḳ. (243) üş daş bi yanna dikerdik, üş daş 

bi yanna dikerdik, ortaya da bi mili dikerdik, mili. (244) bir adamıŋ mesele bi sefer haḳḳı 
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varıdı, bi daşı atdı, Furdu da yıḳıḷmadı mı bi tā atabilidi. (245) üş sefer bėş sefer 

yıḳıḷıncaya ġadar ōraşırdı, ama o adam boşa atdı mı yeŋilirdi. (246) mili eŋ soŋa ġaḷırdı, 

üş ġaḷa yıḳıḷdı da ortadǡ mili de yıḳıḷırsa sen ġazanmış oḷurduŋ. (247) mili dėdīmiz de 

bi daş amma ȯfacıḳ bi daş, ötekinner böyük. (248) tam iki ġaḷanıŋ ortası, mesele iki ġaḷa 

ėlli met rēse, yīrmi bėş metrĕ‿ortaya dikilidi bu. (249) ġızġın daş oynardıḳ. (250) daşıŋ 

birini ġızardıḷḷardı, etrāFında dónellerdi dónellerdi, o ġızġın daşı kim ġaḷdırabilise 

oyunu o ġazanırdı. (251) ataş yaḳardıḳ canım. (252) ġazıġ‿oynardıḳ, ġazı̄ğ̥ı kim yıḳarsa 

o ġazanırdı. (253) öksü dėriS canım, tam yanmamış, ġaḷan şėye öksü dėnir geriye ġaḷana. 

(254) amma tam biterse ataş sö͜ündü. (255) yandı kómür oḷdu amma bitmez de öksü ġaḷırsa 

kómür dėris. (256) ataşḷa zoba, evel emmi, amcam bȫle tüp mü varıdı, taḳ mı varıdı? 

(257) ocaḳda bişiridi her şėyi ya canım. (258) onḷarıŋ da öksüsü ġaḷırdı. 

düğün gelenekleri 

(259) şíndi biz evel yayḷada aPdaḷḷar gelirdi, ḉaḷġıcıḷara aPdaḷ dėrdik biz. (260) esmer 

oḷurdu tabíy. (261) çiyinlerine birer d rçıḳ daḳaḷḷardı, d rçıḳ da davar derisinden, 

ġoyun derisinden oḷur. (262) mesele ona etmek vėrillerdi, yuŋ vėrillerdi, yā vėrillerdi, 

d rçıḳ torba, onḷarıŋ içine ġataḷḷardı. (263) bizim mahellede bir ay, ḳırḳ̬ ǥún oturuḷḷardı, 

yayḷada. (264) súnneT dú͜únü, gelin dú͜únü yapaḷḷardı. (265) yaḷıŋız tekliF‿oḷan yėre bi 

davar aḷırdıḳ, biz mahellede topḷanır oḳuntu yėrine ǥótürüdük. (266) ġaḷan, herkez 

dabancaḷarı da daḳınırdı beline, bir iki dabanca ataḷḷardı, aPdaḷḷar ġaḳıḳ da ó̄ğümüze 

gelecek dėye. (267) ġaḷan, aPdaḷ ġaḳıḳ da bize dōru yörüdü mü, ġarşıḷavıḳḷı siḷah 

sesinden, ġaḷan, darı mı patḷar, siḷaf mı patḷar bilemeŋ, ġaḷan, tatata. (268) orda herkez 

b yükler gelirdi, b yükleri seḷamḷardı, güÇcükleri seḷamḷardı. (269) böyükler bacǡ 

çeler, öŋ tarafa oturudu, güÇcükler de bȫle arḳada toparışıdı. (270) çayıŋ gelidi, yėmēŋ 

gelidi. (271) ġaḷan, oynayan, oyŭna ḉıḳardı. (272) iki gişiden dörT gişiden fazḷa oynayan 

oḷamazdı. (273) şíndi, bi dú͜ún saḷunu var, ėlli gişi ḉıḳıyor, oyun yapıyor, (274) o oyunuŋ 

zevki ne? (275) oyuna haŋġına tanıyacaŋ? (276) amma o oynayan iki ve dörT gişiye, 

ġaḷan, baḳaḷḷardı, para doḷaḷḷardı, yuŋ doḷaḷḷardı. (277) ġoyunuŋ yuŋunu doḷaḷḷardı o 

aPdaḷḷara, ġaḷan, havadan onu birikdirilerdi. (278) yėmek yėrke yaşḷıḷar nāpardı biliŋ mi 

amĭcam? (279) ėt boḷ oḷudu ya, iḉine mor çaḳıḷı ġoḷḷardı, aPdaḷḷarıŋ díşlerini ġıracǡz 

dėye. (280) aPdaḷḷar tabi ġavı̊rmanıŋ iḉine ḱúrēle saḷdı mı, ġaşşıḳ mı varıdı, y t etmė̄ 

şȫle dıḳım oḷaḷaḳ üsdüne ġapardı, yuḳa etmė̄. (281) aḷdı mı çāt dėrdi, ġaḷan, milleti aḷırdı 
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bi ǥúlmek. (282) tomaḉ tabi canım, tomacıŋ iḉine ġatardı. (283) ġaḷan, bi de aḳşamḷarı 

oḷurdu, ǥúndüz herkez ǥórü mor daşı, amma gėce on iki bire ġadar çaḷġı çaḷınırdı. (284) 

adamḷar ġoyun derisini giyerdi de, ġoyun derisīle oyun oynaḷḷardı, ġoyun, davar. (285) 

ona ayı tipi insanḷar dėllerdi, adam ayı şeklini aḷırdı canım. (286)  dú͜únler hindi ne ġadar 

súrer? (287) iki‿ğún súrerdi. bú‿ğún başḷardı, sōğ̥rası‿ğúne ġadar bi gėce iki ǥúndüz 

oḷurdu, sōğ̥rası‿ğún ikindine ġadar dú͜ún oḷurdu. (288) súnnet dú͜únüsü de oḷsa, ġadın 

dú͜únü de oḷsa ikişer ǥún súrerdi, isdeyen üş ǥún de yapdırıdı. (289) amma milleti 

ēlemezdi, millet sıra beklerdi, saḷun bekledi‿ğibi. (290) evel bȫle iḉgi yoğudu amĭcam, 

bi çorçocuḳ, bi yabancı bi yėrden feḷan gelik de iḉgili bi insan gelse onu dúún díşí 

ėdellerdi, onu ḳovaḷḷardı ordan. (291) bizim çorumuza çoc muza bȫle şėy ǥósderme, 

bu genelek kötü genelek, bu genelekle bura gelme. (292) mesele esgiden 

ġaşşığ‿aḷırḷardı dú͜ún için, aḷa ġaşşıḳ aḷırḷardı, üḉ dört düzüne. (293) dú͜únlerde aPdaḷḷar 

ġırardı y t oyun oynayanḷar. (294) hindi dú͜ún sayıbınıŋ üsdüne gelillerdi, para 

aḷmağ‿için. (295) óŋüne gelir, oturuḷḷar, cökdürüllerdi, parayı vėrmesseŋ seniŋ öŋünde 

bi sāt, iki sāt oynayabilillerdi. (296) amma üḉ ġuruş bėş ġuruş para haḳġını vėrirseŋ 

ordan ġaḳaḷḷar, gėdellerdi adamḷar. (297) ȫle gelesekler varıdı, hindi bu gelesekler bitdi. 

(298) evel, ne dėrin ben sene, bizden aPdaḷ ġaḳdı gelesek oḷaḷaḳ. (299) bizden ġaḳan aPdaḷ 

öte tarafdan bi gelen tā oḷdu ora dónüvėrdi. (300) biz de ne yapdıḳ? (301) bayrǡ indirdik, 

davarı saḷıvėrdik, bacǡ çeldik oturduḳ. (302) bȫn zabā‿ğadar siziŋ çobanḷarıŋızı 

ġıracǡz, bilmen ne yapacǡz, dówecė̄z, óldürecė̄z, dėdik. (303) çadırḷarı aḷdıḳ. (304) çadır 

ġurardıḳ, şėyden, ġıḷ çuḷdan, çadırḷarımız vardı üş direkli. (305) gėce, millet tabi sāt on 

ikiden birden sōra dėyelim herkez evine gėtdi yatdı. (306) çadırḷarı ne yapdıḳ? (307) 

sóḱdük, aḷdıḳ. (308) bunḷarıŋ doḳuz tāne, úḉ, aḷtı, seKiz ġoḷu var çadırḷarıŋ. (309) sekiz 

ġoḷunu da aḷdıḳ, ġazıḳḷarın, gėtdiḳ tā mahelleden yoḳarı çadırḷarı ġurduḳ. (310) zabāḷa 

millet orda çadır arar, biz de ǥúlük oynāyoz. (311) e etmek vėrmezlerse, çay 

vėrmezlerse, dürüs baḳmazḷarsa ġazanḷarı çaḷardıḳ. (312) burda şu ġalemler ḱóyünde 

aḳşam evrenḱóylü bi arḳadaş, ėt isdedi. (313) işdiler işdiler, ėt vėrmediler. (314) ne 

yapdıḳ? (315) yėrden ǥó̄ğ̥e yāmır y r, keşgeF ġazanını çaḷdıḳ, taḳsíníŋ ardına oturTduḳ, 

aḷdıḳ dōru evrenḱóyüne aḷdı gėtdi adam. (316) zabāh̥‿oḷmuş, ġazan araḷḷar, ġaḷan, 

telėFon da yoḳ. (317) o zamanḷarda kel murat taḳsi var, taḳsi de yoḳ dōru dürüs, ġaḷan, 

onuyḷa zabāḷa getirivėrmiş. (318) dǟlise adam keşḱá̄ nerden buḷacaḳ, nahıḷ hazırḷayacaḳ, 

nasıḷ dówecek? (319) evel dibeklerde dó̄ğerdik keşḳá̄, şȫle daş dibekler át rāvına ḳıḷ çuḷ 
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sererdik, bi toḳmaḳ varıdı āşdan, toḳmāḷa dówellerdi bȫle. (320) hattā bizim tarḷamızıŋ 

ortasında hāle tā bi dibek var oturu, saraşḷıda. (321) o aḷḷah t na taraFından yapıḷmış 

bi dibek. (322) o esgiden yotma daş devrinde oyuḷmuş o. (323) şíndi adam, ėlli metre 

yúḱseklikde bu maḳat gibi daşḷar var, onu adam nasıḷ çıḳarmış? (324) o zaman daşḷarda 

a͜ırḷıḳ yoḳmuş, pışǡ şȫle bi Furduŋ mu bi yannı bi yana kėsilirmiş, bi yannı bi yana 

kėsilirmiş. (325) amma şíndi bu asır dóndü. 

karışık anılar 

(326) biz savaşdan çıḳdīmızda nėyimiz varıdı? (327) yȯnanı aFŭyonuŋ dāḷarında davarıŋ 

buynuzuna mumu yaPışdırmışḷar da, biŋ, biŋ bėş şüz, iki biŋ davarıŋ her biriniŋ 

buynuzuna mumu yaPışdırmışḷar, ataşı vėrmişler, dā bȫle saḷmışḷar. (328) yȯnan dėmiş 

ki bunuŋ ataşḷısı bu‿ğadar, ataşsızı ná‿ğadar dėmiş de gendisini deŋize dóḱmüş, 

türküyeyik biz. (329) o zamanḷarda bile gėne bizim ġafamız çaḷışırımış. (330) ammā bunu 

hindi dėdiŋ mi, davarıŋ buynuzuna mum mu yaPışır, adam yaPışdırmış işde. (331) 

bėşbarmaḳ dǡnda ne yaPdıḷar ġırbızda? (332) saman baḷyaḷarını ásger gibi dóḱdüler be, 

yaḳdıḷar o dǡ da ġazandıḳ biz be. (333) bizim piḷan purocemizi dúŋyāda kimse çizemes.  

(334) evel bi bóyú̄ŋ ó̄ğünü bi güccük kėsd  zaman var ya eŋer o bóyúḱ o güccǖ dutarsa 

dóverdi. (335) dutamassa bobasına dėr ki evlet yėdişdirecēseŋ dürüs yėTişdir, 

yėTişdirmesseŋ ǥótüne soḳ bunuŋ bacaḳḷarını dėrdi. (336) gendi dó̄ğ̥emesse bobasına 

selem yoḷḷardı, benim ōḷumu kėsdi, ōḷuna terbiye vėr dėrdi. (337) bobası da birē o çoc  

dó̄ğ̥erdi. (338) şíndi, ġusura baḳma da ben duruyom da benim torun benim ó̄ğümden 

geçiyor, sen dur dėde ben geçeyin, dė̄yor. (339) ama‿ásgiden bi geḉsiŋ de bi gör. (340) 

tabí göresek dėrdik. (341) esgiden bóyú̄ŋ ó̄ğünde bi güccük bacǡnı kösüP oturamazdı, 

tesbik çekemezdi. (342) b yük ne dėyecek dėyi şorda, ġapıda toparıdı, su mu isdeyecek, 

bi şėy mi dėyecek, dėrdi. (343) amma şíndi güccükler bacǡ ḉeliyor, b yükler toparıyor, 

eline de bi tesbik aḷıḳ, tāḳ tāḳ tāḳ tesbik çekiyor. (344) nesil, nesil, amma esgi zamanḷara 

dónecēz amcam. 

(345) hindiye baḳ, her şėy boḷardı, zeŋginlikden. (346) evel bȫle boḷḷuḳ mu varıdı? (347) 

evel biz patatiSi yayḷaya ekerdik, develerle ǥótürüdük, patatiSi ġazanḷarda 

ġaynadırdıḳ, yarar yarar domasdis diler gibi diler diler, daşḷarıŋ üsdüne serer 

ġurudurduḳ. (348) mesele bi çȯvaḷ patatiSden, yüz kiḷo patatiSden on kiḷo patatis ġaḷırdı, 
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bunu anca getirebilirdik biz. (349) bunu da ġışın piḷava saḷardıḳ, fasille yėmēne atardıḳ, 

bóyle yėrdik biS. (350) şindikībi patatiS aḷacǡŋ da yėyecė̄ŋ dėseŋ nahıḷ aḷacaŋ? (351) o 

patatiSiŋ ufānı da ǥó̄reye ǥómerdik yayḷaya. (352) burdan çıḳdıḳ mı o ǥó̄reden çıḳarı da 

ekerdik. (353) ǥó̄re, ġoyunuŋ ǥó̄resiniŋ iḉine ǥómerdik, onuŋ iḉinde yaşardı, ġarıŋ 

aḷtında aḷtĭ‿ay bi sėne yaşardı, orda fit relenirdi. (354) ǥóḱdepeli oḷaḷaḳ, saraşḷı oḷaḷaḳ 

yeḱún bozġı̊ra gėderiz, aḳsekiye gelirdik. (355) bi yarımız bozġı̊ra gėderdik, bi yarımız 

aḳsekiye gėderdik, şėydişēre gėtmezdik. (356) şėydişēre bozāmatḷıḷar gėderdi, 

bozāmatḷı yórükleri. (357) esgiden, ġusura baḳma, banya yapardıḳ, banyåmız yoḳdu, 

daşḷarıŋ ardına gėderdik. (358) amma şíndi herkeziŋ evinde banya da vār, t let‿Te 

var. (359) daş duvardan yapardıḳ evel, bi sėne yapardıḳ, sōğ̥raki sėneye m ḳġaḳ 

yıḳıḷırdı, yeŋikden yapardıḳ. (360) amma şíndi harḉḷı duvar yapıyosuŋ, ómȱr bilḷah 

gėdiyor. (361) [yórüklük] esgiden çoğ‿irezillikdi amma şíndi ġıraḷḷıḳ. (362) nahıḷ 

ġıraḷḷıḳ? (363) şíndi mesele şu ġoyunu zabāḷa bi sāt, bi buçuḳ sāt güdüyor̥suŋ, ġışın da 

biz bunu bi buçuḳ sāt güderis. (364) siḷacı dóküyoŋ, samanı dóküyoŋ, yemi aḷıyoŋ, 

vėriyoŋ. (365) amma şíndi yem bahaḷāyor, bizim ėt yėrinde duruyor. (366) hayır, yem de 

bahaḷasıŋ bizim ėt de bahaḷasıŋ, yem ucuz‿oḷsun, ėt de ucuz‿oḷsun, biz de 

ġazanaḷım. (367) üretici bitiyo, biz de bu maḷı bitirecēz bu durum gėderse, kimsē boşa 

çaḷışmas. (368) herkez bi ḷoḳma etmeğ‿için çaḷışır. (369) esgiden yayıḷtdīmız eŋ ġıraḷ 

ġuzunuŋ gelecė̄ on kiḷoydu, on kiḷo. (370) şíndi bi ġuzuyu besleseŋ ėlli kiḷo, bunu da 

ġasap kėsmiyor. (371) amma evel yem yoḳḳa bizim ġuzunuŋ Kelecė̄ on kiḷo, eŋ fazḷa 

gelse, gelmezdi. (372) dāḷardan sırtımızda daḷ çekerdik, saḳızḷaḳ daḷı, buynuz daḷı, sėytin 

daḷı. (373) taḷḷaḷarın, baḳḉaḷarıŋ, baḳḷaḷarıŋ iḉinden turp çeker ġıyardıḳ. (374) ǥúndüz 

āşama‿ğ̥adar irezilce çaḷışırdıḳ. (374) amma şíndi ne daḷı, ne otu, ne purçu? (375) dóḱ 

yemi yėsiŋ yatsıŋ. (376) aḳıḷḷı bi tekne var, ortasına iki çȯvaḷ dóḱüyoŋ, maḷ yėrse 

dúşüyor, maḷ yėmesse iḉinde duruyor. (377) evel batma dėrdik, batma oḷuḳ‿ta nėyi 

varıdı? (378) şȫle tātadan bi şėy çaḳıḷırdı. (379) şíndi izmirden geldi örnė̄. (380) tātadan, 

tātadan, āşḷarı yoŋġa çıḳarır gibi manar yapardı bobamgil de. (381) manar, mesele 

tāranıŋ ucu taraFı dǟl de götü taraFına manar dėllerdi, ortadan tārayı ġıraḷḷardı, ona 

manar dėllerdi. (382) íşamḷárı kėsellerdi paḷtayḷa, ortasında āş dúzgün oḷusa ēri bú̄rü 

burḲuşḷu oḷmaz da düz oḷusa ondan yoŋġa tāta çıḳarıḷardı, ġaçaḳ ormancıdan. (383) 

evlere onu örterdik, onu da íşamḷarıŋ özüyle islendiridik de esgi haḷına getiridik. (384) 

yeŋi haḷında ormancı yaḳaḷasa zabıt dutardı.  
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(385) şíndi meseḷa bāriyeler asgerl  üş sėne yapardı, candarmaḷar iki buḉuḳ sėne yapardı, 

diyer asgerler ikişer sėne yapardı. (386) millet heP bāriye oḷmācāz, candarma oḷmācāz 

dėye ōraşırdı. (387) hattā evelkǖn vardīŋ benim amcamıŋ ġızı, onuŋ ġocası iki buçuḳ 

sėne yapdı ırāmatḷı, candarmayĭdı. (388) evel biz asgerde ayaḳġabıḷarḷa yatȧrdıḳ gėce, 

amcam, çaḷmasınḷar dėyi. (389) zabāḷa ayaḳġabısız çıḳdıŋ mı yė̄cė̄ŋ dayā baḳ, usda 

asgerler de ayaḳġabıŋı çaḷıyor. (390) amma şíndi bȫle bi şėy yoḳ‿ḳu. (391) biz kitlerdik, 

kitler, kilidi ġıraḷḷardı. (392) parayı, dėmesi ayıp, ġamışımızıŋ üsT yanına çente yapardıḳ 

muşambadan, banyaya hilá onuyḷa girerdik su dēmesiŋ dėyi. (393) evel parayı bile orda 

daşırdıḳ.  

(394) biz çenteyle dǟl ġara bezle gėderdik oḳuḷa. (395) yaḳa vardı aḳ yaḳa yā, yaḳası 

yırtığ‿oḷanı ó̄reTmen dówerdi. (396) gėt bi tā aḷ, amma nėyile aḷacaŋ, var mı para? (397) 

elde, bėzden dikellerdi. (398) parası oḷan, muşambadan da varıdı, amma her adam 

aḷamazdı. (399) bėzden dikileni herkez dikerdi. (400) bi de çitbiki furuḷardı. (401) hȫle dǖme 

şeklinde, çıtıḷar açıḷır ġapanır, çitbek dėllerdi onuŋ adına. (402) oḳuḷ yaḳası işde, hindi 

onḷar ġaḳdı gėtdi. (403) evel biz neliklerle ne yaşadıḳ ya? 

(404) bobam şėye gėderdi, ġonya uvasına. (405) bėş devemiz varıdı, şaḷışmaya gėderdi. 

(406) bėyşēr ǥólü var ya bėyşēr ǥólü doŋmuş. (407) doŋarĭmış evel, taḳsi bi yandan bi 

yanna geçerimiş, kervan da gėşmiş. (408) kervan dėdīm deve, deveniŋ ismine kervan 

dėllerdi evel. (409) evel üş devesi bėş devesi oḷanıŋ óŋünde bi ėşşė̄ oḷurdu. (410) ėşşēle 

çaḷışıḷırdı, ġonya uvasında nuh̥uT çekmeye, buyday çekmeye, şona bona. (411) bėyşēr 

ǥólünüŋ bi yanından bi yanına atḷayan ilk deveci kervanı, deveyi kėsmiş ġurban oḷaḷaḳ. 

(412) doŋmuş ǥólüŋ bi yanından bi yanına geçişlė̄n, bobam da gėşmiş sōra arḳasından, 

bobamgil. (413) o kėsilen deveniŋ ėtinden o zamanḳı geçen kervancınıŋ hebisi yėmiş. 

(414) kervan dėmek, devecilē dėllerdi kervan dėyi. (415) evel topu taḳı bobamgil devēle 

çekellerimiş. (416) deveyle haçÇa gėden varıdı bizde. (417) deveyle mekge, medineye 

gėTmiş gelmiş. (418) ha , iki sėnede, üş sėnede mi gėtdi geldi, ḳaş sėnede gėtdi geldi, 

onu da bilemēcen amma deveyle gėtmiş gelmiş, bunu biliyom. (419) şíndi, evel arabayḷa 

gėdilirdi, hindi uşaḳḷa gėdiliP geliniyor. 

(420) [adımız] sarac ḷḷarından ġaḷmış. bizim bu saraşḷınıŋ asḷı, nesli, yėri, ḱókü 

adanadan gelme. (421) adanadan ārı gelmişler dǡŋ dibine yėrleşmişler. (422) bȯnnar 
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maḷcıḷıḳ yaparımış, maḷcıḷıḳ nerde yaşar, dāda, urmanda. (423) vaḷḷā bundan ne bilė̄n, 

canım o geldī sėneyi anca benim bobamıŋ bobasınıŋ bobası bilir. (424) bize çopur ḷḷarı 

dėrler. (425) bizim çopur ḷḷarı oḷaḷaḳ aḳseki il fatta bundan yėtmiş aḷtıda izmirden iki 

adam çıḳa‿ğeldi. (426) bizim bir ḳısmımız izmirdeyimiş. (427) çopur ḷḷarı dėyi kime 

dėller dėdi. (428) manavġatḷısıŋız, duyduŋuz mu, dėdi. (429) çopurōḷu biziz dėdik. (430) 

emmiŋiziŋ ōḷanḷarı da biziz dėdiler adamḷar. (431) biri ābiyime beŋzer, biri amcama 

beŋzer adamıŋ, saŋḳı onḷara suratḷarı daḳıḷmış. (432) aynı bi otuŋ boḳuyuS, bi anadan bi 

bobadan yayıḷīz dúŋyaya. (433) oraya da gėtmemiziŋ sebebi amcamızıŋ biri hocayımış. 

(434) bėleŋ ilifatda hocaḷıḳ yaparḳa izmire çıḳmış tayíní ora çıḳışḷǡn varmış gėtmiş, oḷay 

da bundan ileri geliyor. (435) [saraşḷınıŋ] hepisi çopur ḷḷarı dǟl, bi ġısmı. bi ġısmı 

mesele aḷanyadan súrgün gelmiş, bi ġısmı bilmen nerden súrgün gelmiş, çoğu biri de 

súrgün. (436) esgiden bizim soyisim çopurōḷuymuş, atatürk bilmen ḳaş tārihinde vėrdi 

ya soyismini. (437) şíndi bobamıŋ amcaḷarınıŋ ōḷanḷarınıŋ birezi şenoḷ, birezi kėḉer, 

birezi ǥúven. (438) amma aynı amca uşǡ, soyisim zamānında bȫle vėrilmiş. (439) şíndi 

bile mesele kėḉer. (440) hüseyn kėḉer benim adım, şorda da var bȱ hüseyn kėḉer tā var. 

(441) bobasınıŋ adını, ḳaş d mḷu oḷmācānı nerden bileceŋ? (442)  bobadan biliyosuŋ. (443) 

dǟlise bilemeŋ.  

(444) şíndi burda bi hoca varıdı, tāyir hoca, biz arabisdanda hayvanḷarıŋ ġamışını tā 

yėdik dėrdi. (445) bu araPḷarıŋ bize çekdirmedī çille ġaḷmadı dėrdi. (446) yėmė̄ 

åvuşḷarıyḷa yėller dėrdi. (447) şíndi bi çocuḳ elini batırsa bile o yėmė̄ yėmiyos. 

(448) amĭcam hindi hēr yėriŋ bi dili var ayrı, çėşiT çėşiT dili var her yėriŋ. (449) bizim 

ḱóyde de var bȫle ġonuşan. (450) hindi bėleŋobası ḱóyü var, ġonuşması var ayrıġatdan. 

(451) hȫle fatma dėmes, fatmāḷī͜ ī dėr, uzatır, o‿ğibi insanḷarıŋ şėyi dėyişik. (452) bizde 

aynı manavġadıŋ dili nėyse bizim dilimiz o. (453) gėdiyoruyun, geliyoruyun, gėtdim, 

gelecēn, gėdecek misiŋ, gelecek misiŋ, hep si bu. (454) bir birinden eŋ fazḷa farḳḷı 

ġonuşanḷar bozāmatḷıḷar, aPdaḷḷar, tātacıḷar. (455) bunḷar çoḳ farḳḷı ġonuşurḷar. (456) bi 

de bizim bėleŋobasınıŋ adamı uzadır, āmadāḷī. (457) uḷō dėr, biḷassa bozāmatḷı 

yórükleri. 

(457) seniŋ evine bi müsāvȱr gelse, sen nasıḷ hörmet yaparsaŋ ġarşıya vardīnda onun da 

hörmet yapmasını bekleŋ mi? (458) bizde ġoyun var mesele, kėsiyos. ben manava ġoyun 
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aḷ, dėmiyom ki. (459) ya bi horaz kėssin ya bi tavıḳ kėssin canım, bu da bi h rmet. (460) 

bize bi ziyāret çeksin, ben ona nasıḷ çekersem. 

çeşitli sözler 

(461) kibrit paketine özbe dėller. 

(462) dülüP dėyi şėye dėller amĭcam, pambīŋ fitiline dėller. (463) çarḳ ērillerdi ya dülüp. 

(464) hȫle ataḷḷardı pambī, yayḷa ataḷḷardı. (465) ġarġı vardı ya, yabanı ġarġı, ondan fitil 

yapaḷḷardı. (466) fitili onuyḷa ovaḷḷar dülüp yapaḷḷardı. (467) çarḳĭḷa ēriller, sömek 

yapaḷḷardı, ondan da yelek, don dikellerdi. (468) mekikle doḳuḷḷardı ısdarda ondan 

dikellerdi, o ona işāret. 

(469) eselmek, mesele bi şėyi, dėyivėr şunu. (470) mesele bi maḷ jansız dōğ̥du, cansız 

dōğ̥ana eselmesi için ėḷaÇ ġuḷḷanırsıŋ. (471) gelişmesi için o tür ėḷaşḷar ġuḷḷanırsıŋ 

gelişsin dėyi, eselmek dėye buna dėller.  

(472) beceriksiz bi insanḷara elġanam mısıŋ uḷan, şunu şȫle becerseŋe, şunu şȫle 

yapsaŋa, bu ġadar elġanam mısıŋ, hėḉ bi şėy bilmediŋ de hėḉ anaŋdan bobaŋdan da mı 

ǥórmediŋ, temelli elġanamsıŋ uḷan sen, dėller. (473) beceriksiz insanḷara elġanam dėller. 

(473) esgi adamḷar bȫle dėrdi yüzüne, elġanam dėyi ona dėller. 

(474) ėres ayrı, hindi esgiden ėres vardı ya, yāmır çoḳ yādı mı, hakiki būday ekseŋ ėres 

oḷurdu. (475) o eresiŋ ayrı̄ğ̥atdan hȫle bi ġuḷǡ oḷurdu, buydayıŋ ġıḷçī‿ğibi ġıḷçī oḷurdu. 

(476) o ėresi üyüdüllerdi, sēmedikleri, ġızdıḳḷarı adama yėdirillerdi. (477) o adam, on sāt, 

om‿bėş, yīrmi sāt gendine gelemezdi. (478) üyürdü bȫle zeroş oḷurdu, eres dutardı 

adamı. (479) eres dėye ona dėller, yaz. (480) eŋ böyük avantaÇ işde o, adamı eres 

dutduruḷardı íşinden aḷığoymaḳ için. (481) hususun ekmek ēlellerdi o eresi, ġızdıḳḷarı 

adama bunu yėdirillerdi. (482) o‿ådam aynı aḷḳoḷ aḷmış gibi zeroş oḷurdu, aḳḷı başına 

gelemezdi, aḷḳoḷda gelirdi amma bunda gelemezdi. (483) bȫle yatırdı ölü‿ğibi, 

ǥózlerini açamazdı bȫle. 

(484) uḷan arḳadaş sapanḷa ġuş avḷanma mı? (485) şíndi sapanḷa ġuş da avḷardıḳ biz. (486) 

bi faḳ varıdı, bi de sapan varıdı. (487) faḳ şíndi ġayışdan oḷan bi şėy, çataḷı oḷan bi āḉḷa 

ġayışdan oḷurdu. (488) hatTā birinde ābėyim, hindi bi çataḷ bi de ġayış oḷur, çataḷa bāḷaŋ 

ḷasdīŋ bi taraFını āca, bi taraFını da ġayışa bāḷaŋ. (489) ġayış yorā, bi de ayaḳġabıdan 
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yoraḳ oḷur. (490) bildīŋ yoraḳ, ayaḳġabı. (491) yorǡŋ iḉine daşı ġoŋ, çataḷı uzadır, ġarşıdǡ 

ġuşa atar furursuŋ. (492) hatdā benim bir̥ bobamıŋ amcasınıŋ ōḷu varıdı. (493) ġoca, 

devecilikde bȫle sapanıḷa atdī ġuşu dúşürürümüş, atdī ġuşu dúşürürümüş. (494) uḷan 

maşaḷḷah bayǡ sapan da ataŋ çocuḳ, dėmiş. (495) vaḷḷā ben isdedīm gibi atarın, isderseŋ 

barmǡnı dik bi atayın dėmiş, baş barmǡnı, şādet barmǡnı. (496) vaḷḷā çocuḳ dėmiş, aşşǡ 

tarafına atarsaŋ toḳadıḷa óldürüyün seni dėmiş, yaḷıŋız buraya doḳadırsaŋ bi şėy ėtmeŋ 

dėmiş. (497) uḷan, çocuḳ atdīḷa burayı delmiş‿á. (498) vaḷḷā ġoca ora yıḳıḷmış ġaḷmīş. 

(499) çocā bi şėy de dėyememiş. (500) nasıḷ oḷdu amca atabilir miyin, atamaz mıyın, 

ǥórdüŋ mü, dėmiş. (501) sapan da şu, hindi biz bunu ipden örerdik, kendimiz örerdik. 

(502) buna pöse sürerdik, dekeleriŋ siyginini sürerdik. (503) bȫle sapan şu‿ğadar 

şėy‿oḷudu, onuŋ bi ucuna bi ip daḳardıḳ hȫle uzun, bi ucu uzun oḷurdu, bi ucu ġısa 

oḷurdu. (504) barmǡmıza doḷardıḳ onu, bi taraFına da tüyün Furuduḳ, ortadǡ sapana da 

daşı ġorduḳ, hȫle saḷḷar saḷḷar bi  atardıḳ, ġaḷan, kim uzun atacaḳ dėyi ōraş dur. (505) 

amma bi şėye furamazdıŋ onu. (506) onuŋ nereye furacǡnı bilemezdiŋ amma şė̄͜ǖw dėrdi. 

(507) dekeniŋ sėyginiyle püseyi sürdüŋ mü, şıvıḷardı bȫle gėderke, aynı ġurşun şıvıḷar 

gibi şıvıḷardı. (508) buna da bunu dėllerdi, yazdıŋ dǟl mi? (509) bu böyük bilgi dǟl mi? 

(510) sapan ayrí faḳ ayrı, bunuŋ ikisi ayrı ayrı kelime. 

(511) ġunḷap, menteşe canım. ġunnapḷa menteşe aynı, dēğ̥işen bi şėy yoḳ. 

(512) ġıynaşıḳ̬, mesele bi insanḷar ġıynaşır ya, dú͜ünde, bayramda, topḷumda, ġıynaşıḳ 

dėye ona dėller, topḷum. 

(513) Ḳapı araḷıḳ oḷdu mu, Ḳapınıŋ ḳíyısı, ḳíyısı açıḳ ġaḷdı, ḳıraŋı açıḳ ġaḷdı. (514) ḳıyısı 

ve ḳīraŋı. 

(515) yā işe yaramayan ısḳarça. (516) mesele bi demiriŋ bi ācıŋ, bi daşıŋ ısḳarçası. (517) 

mesele şu oturdūŋ çuḷuŋ ısḳarça, ısḳarça bunḷar. 

(518) yapardıḳ, hayvanıŋ ġapısına ġapsaḷaḳ dėller canım. 

(519) ḱúymek, küsmek, mesel pusdu, küymek. (520) mesele, ġarşıdan gelen bi edeFi, 

küsüp de dówmek, Furmaḳ. 

(521) köŋger, çeŋger. (522) şíndi dāda ayrı͜ atdan şaḷḇa şėklinde çıḳar bi ot bu, her yėrde 

oḷmaz bu. (523) şíndi ġazarsıŋ bunuŋ át ravını çópüle, bunu buḉaḳḷa kėsersiŋ köŋger o. 
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(524) buḉaḳḷa kėsersiŋ aynı süt aḳar bundan, o süt orda üş bėş sāt, sabāḷa kėserseŋ āşama 

ġadar doŋar. (525) onu bi daşıŋ üsdüne veyá bi tenikeniŋ üsdüne topḷarsıŋ. (526) bi ataş 

yaḳarsıŋ, onuŋ üsdüne ġorsuŋ ḱómürün üsdüne, onu ġaynadırsıŋ. (527) ġaynatdıŋ mı 

onu, ondan sōra sovudursuŋ, sovutduḳdan sōra geversiŋ bunu, acır, acıdıḳdan sōra 

datḷısı çıḳar. (528) bunu puhurduŋ mu, bȫle baḷon gibi puhuruḷur gėder. (529) k ŋger dėye 

ona dėller. (530) saḳız canım, gevilir.  

(531) seniŋ aşḷıḳ toḳḷuḳ nasıḷ amĭcam? (532) biz yórǖz, bizde adamıŋ geldi mi aşḷīnı 

toḳḷūnu soraḷḷar. 

(533) biz bu samraḷarı aḳseriyátle bāçelere ǥótürüller. (534) muz bāçásí, portaḳaḷ bāçásí, 

sereller, bunḷara ġuḷḷanıḷır. (535) bi de şu yıḷmaz bėy cėyran üreTiyor. (536) evet, mesele, 

hayvanıŋ, maḷıŋ ǥóḇresi, ġoyunuŋ ǥóvresi, davarıŋ ǥóvresi, muzuŋ çürú̄, portaḳaḷıŋ 

çürú̄, ġavınıŋ çürú, bundan cėyran ürediyor. (537) baḳ şu bizim, ǥórdǖŋ ışıḳ da güneş 

enercisi, şu telē̊zon da güneş enercisi, şo da cėyran teşkiḷatı. (538) bunu yayḷa için, bizim 

yayḷada cėyran yoḳ. (539) ayní íşde şo mandıranıŋ pėynir suyunu da getiriyor adam, 

cėyran üreTiyor yıḷmaz bėy. (540) bunu avrupadan getirdi. 

(541) baḳ hindiye bu işi yapsaydıŋ bitirdīdiŋ. (542) hindiye şu işi dutsaydıŋ yapdıŋıdı. (543) 

şíndiye şu işi eŋer yapacaḳ oḷsaŋ da yapardıŋ. (544) hindiye bu dėmek, hindiyaḷı işde bu 

ḷaf, bu kelimelere geliyor. 

(545) ānamaḳ, mesele hindi, temsil, bi tavı̊ḳ, bi deve, bi merkep, bir̥ hayvan, bunḷarıŋ 

ayrıġatdan çökert yėlleri oḷur. (546) çökert çuḳur. (547) ānaya, ānaya, ānaya bunḷar bi 

çuḳur ġazar. (548) bu çuḳura devamḷı ānaḷḷar. (549) bi kedi bile bi toprǡ oyar, oraya pislīni 

yapar, ānar. (550) ėşinmek işde, ėşinik, ānamaḳ. (551) her ǥún aynı yėre varır da ānar, 

başġa yėre ānamaz. (552) hatdā bu develeriŋ ānadī yėr var‿a, şu ġadar ġazdī yėller oḷur, 

yarım metre, bi met re. (553) beserek, dayḷaḳ. (554) deveniŋ bi cinsi, tülü cinsi. (555) 

beserek dėyi deveniŋ bi cinsine dėller. (556) tabī, ǥúleş devesi, biziKinner yoz deve. 

(557) güçÇük tuḷuḳḷara civcer dėller. (558) onu şu ōḷaḳḷarıŋ güçÇüklerinden, güçÇǖke 

ölür ya, kėsdiriŋ ya, kėseŋ ya. (559) esgiden bir haFdaḷıḳ ōḷaḳ ve ġuzunuŋ ėtini yėllerdi. 

(560) onḷarıŋ derisinden ēlellerdi, sumaḳḷa íşamıŋ ġabīnı dówellerdi, duz hāline 

getirillerdi, çıŋ̃ġış şeklinde onu ȫle ēlellerdi. (561) suda yatırıḷḷardı bi haFda, onuyḷa ēler, 

ona civcer dėllerdi. (562) tuḷuḳ yapaḷḷardı, onḷardan sōraya d rçıḳ yapaḷḷardı.  
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(563) şarḷavıḳ, mesele şurda, sekiniŋ üsdünde var. (564) suyuŋ şarḷadī yėre, şarḷayıḳ da 

dērmen şeklinde aḳan yėre şarḷavıḳ dėller. (565) canım suyuŋ çāḷadī yėre mesele, 

yoḳardan aşdī, rampa şėklinde aḳıḷan yėre şarḷavıḳ dėller. (566) ḳíḷdıravıḳ, çaŋ. (567) 

mesele oFacıḳ oFacıḳ çaŋḷar var, onḷara ḳıḷdıravıḳ, ḳıḷdırḳı dėller. (568) ōḷaḳ ve ġuzuḷara 

daḳıḷan, ġoyunḷara daḳıḷanḷara ḳıḷdıravı̊ḳ dėller. (569) taḳırdavı̊ḳ, taḳa. (570) böyüḳ 

taḳaḷar, taḳıdıḳ taḳıdıḳ öter. (571) onḷarıŋ ortasında camız buynuzundan, s r 

buynuzundan, davar buynuzundan dil daḳarḷar, ġayışıḷa bāḷaḷḷar omuzuna taḳġıdıḳ 

taḳġıdıḳ Furur, ġaḷan, ġoyun, davar. (572) yayıḳ yaymaḳ için manavḷar āşdan yapaḷḷar, 

ona da dėller. 

(573) hālen tā var, kilim doḳuḷḷardı, namazḷā doḳuḷḷardı. (574) ısdarḷarda doḳuḷḷardı 

yuŋḷarı. (575) mesele ġoyunu ḳırḳ̬dıḳdan sōra ġoyunuŋ yuŋunu yıḳaḷḷar, yıḳadıḳdan sōra 

murt çıbıḳḷarıyḷa çirpeller, ēriller, ip ėdeller, ondan sōra boyadıḷḷar, boyatdıḳdan sōra 

da ısdarda doḳuḷḷar. (576) namazlā, kilim, şu şėkilde kilim aḷaḷarı yapaḷḷardı. (577) ayḷarca 

ǥúnlerce doḳuḷḷardı ġız çocuḳḷarı, gelinner. (578) tabi yayḷada bos‿Samanḷarında 

canım. (579) bu mámleketde nerde bi araya gelecek. (580) hālen ısdarḷar durur, onu 

doḳuduḳḷarına da ísdar dėller. (581) ėrkekler yapardı ísdarı, ġadınnar gendileri ayarḷardı 

onu. (582) ġoḷan doḳuḷḷardı. (583) ġoḷanı dāḷarda mesele, odun getirmeye, çaḷı getirmeye, 

develeriŋ havutḷarına şėy yapmaya, ǥóküzlē, buyunduruḳ yapmaya ġuḷḷanırḷardı 

ġoḷanḷarı. (584) çocuḳ ebiḉmeye, develeriŋ havuduna biḷassa ǥóküzlek, çav óŋüne 

çavdanḷıḳ, ǥó̄süne ǥó̄ğ̥üsdürük yapmağ‿için. (585) ġamışınıŋ oḷdū yėre çavdanḷıḳ 

dėller, havudu dúşürmesin, yúḱü ǥótürsüŋ, ayní ėşşēkleriŋ paḷanı gibi. (586) şíndi 

deveniŋ hatȧbı varĭdı āşdan, dǡn ve çaḷtı oḷursa sıPat dēmezdi, hatap.  

(587) ǥúçÇük haranı, ġazanıŋ ǥúçÇǖ haranı, haranınıŋ ǥúçÇú̄ çencere, haranınıŋ böyǖ 

ġazan. (588) bayǡ adam ġonuşduruḳsuŋdur sen. (589) önemli tabi yā, bi şėy yapacaŋ yā, 

dǡtım yapacaŋ, türküyeniŋ bir gelmişini geçmişini ġonuşduracaŋ.
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9. Metin 

Anlatan: Hüseyin Şahin, 69 yaşında, Okur-yazar (az). 

Derleme Yeri: Kavaklı Mahallesi (Bozahmetli Yörükleri). 

Konu: Karışık Anılar (Yörüklük, Bozahmetli Yörük Aşireti), Çeşitli Cümleler. 

(1) hėçbir saḷtanatıḷa ġarşıḷaşmamışıyıs, heP irezillik irezillik irezillik. (2) şindi bíŋ doḳuz 

yüz atmış, ėlli dörtde, ėlli bėşde bodanyayıḷa bizim savaşımız oḷdu, bozāmatḷınıŋ. (3) o 

zaman ben dört yaşındaymışın. (4) ebem filän Furuḷdu ya. (5) o şākirōḷu çėşmesi dėller 

bi yėr var, tuġayaḷaŋında. (6) bȫle çȯvaḷḷar dizeli, bi ḳadın var elinde örtüsü, bȫle 

yüzünü siliyo siliyo fú̄P ėdiP ėdiP tükürüyoru, ġan tükürür. (7) meğárá anamıŋ 

anasıyĭmış, tėyin ġarı. (8) ebeme adı úmmaniydi de tėyin dėllerdi, ġarı píratiğidi yāni. 

(9) ha  burdan girmíş, burdan çıḳmış ġurşun. (10) ǡzı açığımışımış ġarınıŋ, ġarınıŋ ǡzı 

açīḳa dişine isābet ėtmemíş, aḷḷāŋ ėdec  yāni. (11) o zaman boḏāmatḷınıŋ içine 

bodanyaḷı daḷdı. (12) develeriŋ semeri diyelim ġayrı, döş ġoḷanḷarını kesiyor, h̥avut 

düşüyor dėrke bu gözeliŋ ōḷunuŋ bir ġuḷa atı var, bi de bizim siyah bi at var. (13) şíndi 

bunḷara iki gişi bindi, bodanyaya doŋru húcum ėtdi. (14) bunuŋ arḳasına vėr ėdiyoḷḷar 

ġurşunu, vėr ėdiyoḷḷar ġurşunu. (15) bunḷar ḱóyü yaḳacaḳ bunḷar dėmíşler. (16) hemen 

yör ŋ içinden geri çekildiler. (17) üç yėrden bozāmetliniŋ siḷah patḷadı, mavzer. (18) 

patḷadı mavzerler, birisi küpe yayḷasından tarapdan, birisi baḳarandan tarapdan, birisi 

de iledinli bi ġaradağ̥ var batı ǥúneye doŋru ordan. (19) o siḷahḷar patḷayınca ġoyun 

ġuzuya ġarışır gibi ġaçmaya durdu bozāmatḷı, şėy, bodanyaḷıḷar. (20) hā, candarma 

geldi, bizikinner candarmaya gėdiyomuş cevizliye. (21) candarma geldi, candarma 

gelince bu yurt kimiŋ dėdi. (22) bodanyanıŋ. (23) sízíŋ yurduŋuz? (24) küpe yayḷası. (25) 

hemen toparḷanıŋ, adamḷarıŋ yurdunu terkėdiŋ, dėdiler. (26) aḳşam oḷdu, millet dėr-çat 

ėtdi, başı yoḳarı küpe yayḷasınıŋ yoḷuna, yayḷaya. (27) aḳşam ġaraŋḷī vardı oḷdu. (28) ben 

birinneriniŋ arḳasından gėderdim, bi iledin ācınıŋ dibine vardīmı hatırḷāyom, 

oracağıza ġıvrıḷıvėrmişiyin, sorda sabahḷamışıyın. (29) uḷan bi ġaḳdım bi ses var, ses 

var. (30) meğere yórükler göçüyoru ġayrı ya, onḷarımış. (31) bi tanıdım, bir iki ġız var, 

ōḷaḳ var, s r, deve. (32) ǥóçüyoḷḷar ġayrı, oraya da gerl āş dėller. (33) rāmetli anacǡzım 

da zor yörür, fahrí ā var üzerinde. (34) yoḳarı bėleŋe çıḳdıḳ, orda bir iki yaḷaḳ var bȫle 

çuḳur çuḳur. (35) baḳdımıdı anacǡzım yoḷda oturur. (36) boynuma sarıḷdı benim, bi āḷadı, 



343 

 

a yavrum ben seni yitirdim ya nerdeydiŋ sen dėyi. (37) de , ordan biz ǥóşdük yayḷada 

durmadıḳ. (38) o cevizli dėnen yėriŋ üsdünde bedirmu͜ãrı dėye bi yėr var, orda bȯbam 

şėy oḷdu, ekin bekcisi oḷdu. (39) o dāḷar heP tar̥ḷayıdı esgiden ǥóḱcehúyük. (40) şíndi orda 

bizim bilāder dōdu. (41) ėlli bėş, ėlli bėş oḷdūnu ben bilmė̄yom da böyüklere sordum. 

(42) ben ásgerdeydim dėdi, abıḷanıŋ āmat cura dėller, varıdı, o dėdī ͜  ki bíŋ doḳuz yüz 

ėlli bėş dėdi. (43) o zaman, ġoyun sürüsü gėşdi mi burdan, dėmíşler. (44) bozāmatḷı ama 

bodanyaya çoḳ zaḷım işler yapdı. (45) bėş aḷtı yüz ġoyun, üş dene çoban, çobanḷarı 

dutmuşḷar, avızḷarına birer gem vurmuşḷar, bozāmatḷı. (46) ellerini arḳaya bāḷamışḷar, 

ayaḳḷarından da birer āca bāḷayıvėrmíşler çobanḷarı. (47) ġoyunu dağ̥a sürmüşler, 

canavar ne buḷduyusa yėmiş. (48) canavarıŋ yėmedī oḷḷardǡ ġaḷan ġoyunu bozāmatḷı 

kimler yapdıyısa heP cura deliklerine dóḱmüş ġoyunu. (49) uḷan sen yörüksüŋ, 

ġoyunuŋ, s rıŋ, davarıŋ üzerinden idāreni sāḷāyosuŋ. (50) veḷāsıḷ, bu mämlekete 

ġonyadan münsere çıḳdı. (51) her taraf ásger oḷdu bu dāḷar, küpe, ġuyucaḳ bilmen ne. 

(52) şíndi o zaman biz bedirmu͜ãrınıŋ ordaydıḳ. (53) iki ásger iki de bodanyaḷı geldi. (54) 

çȱḷǡŋ mēmeT dėller bi adam var, gēn̥ḉ tabi o da deliḲanḷı. (55) óteden geldiler, biz de 

orda çėşmeniŋ başında oturuyus. (56) o deliġanḷı ya, onuŋ ġuḷaḳḷarından dutuvėrdiler. 

(57) eviŋiz nerde ŭḷan dėdi, ġumḷucada dėdi, hadi bǡn evi ǥósder dėdi. (58) ayaḳḷarı bȫle 

patel sürüyoru, ġuḷaḳḷarı h̥åvada adamıŋ, candarmaḷarda. (59) ben orda āḷadım ġaḷdım, 

dört yaşındǡ çocuḳ nōḷacaḳ? (60) veḷasıḷ o ǥún, ordan dönüşüne mė, birġaç ǥún soŋra 

mı bobam dėnen keris yoḷuŋ içinde oturuyumuş. (61) úlán öteyanına ormanıŋ biriniŋ 

dibine soḳuḷağosaŋa. (62) gelmişler, nerelisiŋ dėyikler. (63) bozāmatḷıyın. (64) hay̥ 

āmadınıŋ işdȫlesine yåw. (65) ġoyun sürüsünü gördüŋ mü? (66) ne ġoyunu arḳadaş, ben 

burda ekin bekcisiyin, dėmíş. (67) iki dene ġaramıḳ zopası yapmışḷar, bi dayaḳ, bi 

dayaḳ, bi dayaḳ. (68) şíndi bobamıŋ āzından ḷapa ḷapa ġan gelmíş. (69) şíndi, bobam 

ġaḳamadı ayā. (70) iki táne ġısır kėsdi, bi ġoyun bi ġısır, rāmetli ebem. (71) bobamı deriye 

ġatdı. (72) bobam dėmek ėlli bėş, atmış iki, yėdi mi yapar? (73)  yėdi sėne soŋra bobam 

öldü. (74) bobamıŋ ólümüne sebeP o oḷdu. (75) o bizim siyah atı da çaḷdıḷar, o da gėtdi. 

(76) işde bu mämleketde neler neler neler.  

(77) bizim şu şėyiŋ, hārunuŋ anaḷīnıŋ çadırı basmışḷar, anaḷīnıŋ, bobaḷīnıŋ. (78) ha  ġoca 

musdānıŋ, buḷduruŋ ōḷu. (79) şíndi iki tāne ġoyun ölüsü varımış, çadırıŋ arḳasında 

çȯvaḷıŋ içinde. (80) mobaḷı pis boynuna haraḷda ġarıya sarḳıntıḷıḳ yapmışḷar, ġarıya. (81) 
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başdan ġaḉmış, ne ġarısı ne şėyi. (82) ha  túFė̄ oḷsaydı adamıŋ, o zaman onuŋ orda iki 

tānesini öldürseydi mesuḷ dǟlidi. (83) yāní o zaman bozāmatḷınıŋ çoŋuna çoḳ eziyet de 

oḷdu. (84)  o zaman musdā ombaşı, biġaş tene tā var doḳuz gişi aḷanya avır cezāya 

gėtmíş. (85) aḷanya avır cezādan aḳseki cezēvine nak l‿ėtmíşler. (86)  musdā ombaşı 

filän doḳuz sene yatmışḷar adamḷar. (87) işde gerisini de bilmen yāni. 

(88) şíndi, bu bozāmatḷı adı, birisi dė̄yor bi çėşit, birisi dė̄yor bi çėşit. (89) bu hacıobasınıŋ 

esgiki yoḷ üzerinde ġarpıS ḱóprüsü dėllerdi, esgi yoḷa. (90) orda yurt yėrinde bi duman 

tüterimíş, bi de çocuġ‿āḷarımış dėyor̥ḷar, bilenler var, duyd m. (91) baḳmışḷarımış, bi 

ōḷan çocuğuyumuş. (92) hā çoc  yoḷda unutmuşḷar, dėmíşler. (93) bunḷar da 

yörüklerdenimíş, bozāmatḷıdanımış yāní. (94) çoc ŋ adını āmeT ġoymuşḷar. (95) läkin 

çoc ŋ beŋzine ġan āmamış, zayıfımış, ölmemiş de, deliġanḷı oḷmuş. (96) çocā boz, yāní 

yüzü, beŋzi bozumuş biliyoŋ mu? (97) o çoc ŋ şėyiyle bozāmetli denmíş, dėyor̥ḷar. (98) 

asḷı ne, nesli ne, bilmen ha . (99) bozāmetliniŋ ilk maraşaḷ dėdikleri adam muhTarıḳa, 

seniŋ ebė̄ŋ amcasınıŋ ōḷu maraşaḷ dėdīm adam. (100) biŋ doḳuz yüz ḳırḳ̬ aḷtıda üḉ gişi 

ísārı gelmíş ėtişilmemíş, o zaman muhdar oyumuş, biz muhdarıŋ haḳġından dāvā 

açacǡz dėmíşler, ġaymaḳama. (101) ġaymaḳam da dėmíş, açabilirsiŋiz dėmíş ḇe muhdarı 

çǡrmış. (102) dėmíş ki ġaymaḳam bėy benim atım yoḳ, uçǡm da yoḳ, bozāmetli dėdīŋ 

aşiret yėtmiş bėş hāne dėmíş. (103) yaz geldi mi ġonya yöresine yayḷaḷara gėder, küpe 

yayḷasına, ġuyucaḳ yayḷaḷarına. (104) maḷınıŋ ġarnı nerde doyarsa bozāmetli orda dėmíş. 

(105) şu anda antaḷyanıŋ çıbıḳ b zında, antaḷya ġaraçaḷıda, bėşġonaḳda, bėydīnde, 

sırtköyde, sevişde, manavġadıŋ ná‿ġadar köyü varısa, aḷanya hududḷarında dāhi 

bozāmetli iḳāmetǥáh̥ ėder. (106) ben nerde buḷayın bunḷarı dėmíş. (107) ben dėmíş, isdiFā 

ėdiyorum, dilekcemi yazıyorum dėmíş. (108) neden isdiFá ėdeceŋ? (109) e, sen bene 

dė̄yosuŋ‿ḳu adamḷar seniŋ haḳġında dāvā açacaḳ, bize īParnāmayı bildirmedi 

dė̄yorsuŋ. (110) ben de isdiFā ėd n d yor, mühürü çıḳarıyor ġaymaḳama, (111) o múhürü 

burdan sen d yor, bozāmetliyi sen yönet ġaymaḳam bėy d yor, isdiFa dilekcesini 

yazıyor. (112) bozāmatḷınıŋ daha múhürü manavġaT ġaymaḳamḷīnda amānat sandīnda 

bekliyor. (113) ilk bozāmetliniŋ mühür düşdǖnde yėtmiş bėş hāne. (114) mísaḷ bíŋ doḳuz 

yüz ėlli doḳuzda çoḷaḳḷı köy ėdinme mühürünü aḷmış, onḷar da aşiret ya çoḷaḳḷı, ėlli 

doḳuzda. (115) sülek, daha soŋra. (116) bunḷar hindi köy oḷdu, āzını açan, ḷafını bilmeyen, 

uḷan bozāmatḷınıŋ bi köyü bile yoḳ. (117) āzına bi Furacaŋ, dişini āzınıŋ içine göçüreceŋ, 
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başġa bi şėy dǟl, ha  mesele bu boba. (118) tabi tabi köy yoḳ. (119) e şindi gündōdu bi 

aşiret. (120) gündōdu o çevreniŋ eŋ yaḳın geldisi oḷan bir köy. (122) tatarísdandan gelme 

gündōdu, tatar türkleri. (123) hacımu͜ãrı çoḳ esgi baḳ, onuŋ gündōdudan ayrıyıdı şėyi, 

belediye oḷduḳdan soŋra orayı da dāhil ėtdiler. (124) iḷarmayı sorarsaŋ, parakendeyi tā 

onḷar yeŋi. (125) belki yüz sene bile yoḳ yāni, iḷarmanıŋ Filä ora yėrleşmesi. (126) n de 

bāḷı dǟl, iḷarma gendi köylü, köy. (127) n d iḷarma dėye geçer de onḷarıŋ köyü ayrı, 

şurdǡ şėyden ġuyucaḳdan gėdiP oḷḷarda. (128) onḷarıŋ eŋ esgi, orda iki tāne şėyler var 

iḇradıḷı var, onḷar o mämleketiŋ toprǡnı zapTėtmiş. (129) ġoyun moyun da çoğumuş, 

iḷarmaḷınıŋ çoğu bunḷarda çoban oḷaḷaḳ durmuş, aŋadıŋ mı? (130) şindi çoğunuŋ o 

mämleketde bi dönüm, iki dönüm yėri var, hazīne yėri heP köyüŋ içi, iḷarmanıŋ. (131) 

dā benim dúğúrúŋ ḳırḳ dönüm mü otuz dönüm mü yėri var. (132) ėlli senesindir, 

m kkeme şėy‿ėder, üḉ yüz ėlli metre ḳare yėri çıḳmış. (133) baḳ, hėsāb‿ėt ḳırḳ ėlli 

senelik m kkeme hazīneyle, üḉ yüz ėlli metre ḳará yėr vėrmişler adama. (134) ama 

búgün oranıŋ dönümü bėş şüz milyon. (135) h̥a nėye yaradı? (136) hė̄ḉ. (137) yarı yėrini 

ırmaḳ aḷmış, dėmiş, yarı yėrini bilmen şuydu buydu. (138) durġut özaḷıŋ ġızı zeyneP özaḷ 

varıdı. (139) onuŋ filän tā orda om‿bėş yīrmi dönüm tapȯḷȯ yėri var, iḷarmadǡ çamḷīŋ 

hele heP yarısı parsellenik, mesele bȫle. 

(140) bíz [ġışın] ġalemlerde duruduḳ, ġalemleriŋ úsdünde. (141) hā yazın, dėyelim ki 

mayís ayında ǥóçerdik, küpe yayḷasına çıḳardıḳ, ġuyucaḳ yayḷası, bunḷarda 

yayḷaḷardıḳ. (142) bi de a͜åsdos ayında dāḷarda suḷar, otḷar ġurur. (143) o zaman hayvanıŋ 

ġarnı nerde doyar, su nerde var, yapraḳ nerde var ordan otḷakiye aḷır yörük oḷan 

insannar, oḷḷara ǥóçer. (144) ḳasım ayı dėdi mi tekrer döner gendi mämleketine ḱóyüne. 

(145) gėçi, ġoyun, deve, ėşek, s r, hayvan, her şėy oḷudu, aşiretiŋ her şėyi ȫle. (146) yā 

şíndi baḳarsıŋ iki ġoŋşu ǥóçer, icābında bi ġoŋşu ǥóçer fark‿ėtmez yāni. (147) esgiden 

aşirete aşiret dėnmezdi de oba dėnir̥di. (148) bozāmatḷı oḷsun kim‿oḷursa oḷsun aşiret, 

hayvancıḷıḳ yapan insannar ekseriyät obaydı yāni. (149) ha şíndi nōḷdu, ḱóy, ḱóy nōḷdu 

şíndi, mahalle. (150) sen nerdensiŋ şíndi, yavrudo͜an mahallesi. (151) mesele bu işde, 

ėrdo͜anıŋ purocesi.  

(152) ne ǥúnler gėşdi be, o hacı turuḉ dėdem. (153) şíndi, hacı muraT, nasıḷ biliŋ mi? (154) 

esgiden cánābıaḷḷāh̥ taraFından bi vahī geliyomuş. (155) hacı muraT, sene haÇ gėtme 

görevi şėy‿oḷdu dėye intiḳaḷ‿oḷdu dėye sene bildiriliyomuş üryaŋda. (156) sen de 



346 

 

gėdiyomuşsuŋ. (157) nėyile gėdiyoduŋ, atıḷa ve deveyle. (158) aḷtı seFer gėtmiş haÇca. 

(159) yėdincide haleP mi, şam mı, oraya gelmiş, ġarnına bi ārı durmuş, orda ruhunu 

teslim ėtmiş. (160) dört ġarısı varımış, ġarınıŋ birisi kürdümüş, ondan bi tek ġızı oḷmuş. 

(161) şıhḷarıŋ yurdunda oturūḳa, bu dikmendē bi yörükler varmışımış, onnar o bi ġızı 

ġaçırmışḷar, yörükler. (162) o ġızı ġaçırınca, hanımı, kürT ġarısı, āḷaya āḷaya ġarı ölmüş, 

ġızımı ġaçırdıḷar dėyi. (163) onnan sōra ġaçırdıḳḷarı ġızdan yėdi ġız, bi ōḷan oḷmuş, o bi 

ġızdan. (164) o bi ōḷanıŋ adı da mēmedimiş, kürdōḷu mēmeT ġomuşḷar. (165) şíndi o 

dikmende şāhinler var, şahbazḷar var, onḷar filä heP o kürdōḷu mēmediŋ torunḷarı. (166) 

aŋnadıŋ mı şíndi? (167) şíndi dėdemiŋ ġaç çoc  var bilmen ben. (168) şíndi hacı turun̥cuŋ 

ōḷu varımış, mı̊sdaFa, mı̊sdaFadan mēmedaḷı oḷmuş, mēmedaḷıdan ebem oḷmuş, 

zeyneP ġarı. (169) şíndi onuŋ, zeyneP ġarınıŋ halilibrām, tekeli, bunnar ġardeşleri. (170) 

hasan ombaşınıŋ ġarısı, o da ġardeşi. (171) ondan soŋrama vezne hasan var ya serikdė̄, 

o da ebemiŋ bacısınıŋ ōḷu. (172) ondan soŋrama şėy, bu ǥóḱcehúyükdė̄ ġımıḷınıŋ āmáT 

dėdikleri adam, bunḷarıŋ da soyismi işbilir. (173) onḷar zandedėrsem hãŋġısınıŋ b yǖ 

bilmiyorum. (174) şėy topaḷ osman, topaḷ osmanıŋ bobası tekeliniŋ b yǖ. (175) şíndi 

tekeli, ilk yeŋgesini aḷmış. (176) ġardaşı ölmüş, ġardaşından, ġardaşınnıŋ ölünce 

yeŋgesinden tekeliniŋ āmáT, tekeliniŋ mēmedaḷı oḷuḳ. (177) tekeliniŋ bu bi ġızḷarı 

varmışımış, o ġızḷarı da kime vardıysa, bunḷar önceki ġarıdan üḉ ġardaş. (178) soŋra bu 

sarıḷı dėller bi ġarı varıdı, tā o ġarı sā mı bilmen. (179) o ġarı, tekeliniŋ mēmedaḷınıŋ 

baḷdızıyımış. (180) on dört yaşınday̥ḳa tekeliniŋ āmaT, bobasına ġaçırmış o ġarıyı, 

ġızımış on dört yaşında. (181) şíndi o ġarıdan, á̄, var biġaş dene var. (182) şėy var, emmili 

dėdikleri adamı biliŋ mi? (183) onuŋ ġarısı bir, ġarabıyīŋ ġarısı iki, ġara‿mı̊sdānıŋ 

ġarısı üḉ. (184) ondan soŋrama ġarāḷınıŋ ōḷu aliniŋ ġarısı, üçüdü, dört. (185) ondan 

soŋrama iki de ōḷan var aḷămanyada. (186) aḷtı çocuġ da ondan oḷuḳ, üḉ de ötekinden 

varısa doḳuz çoc  varmışımış tekeliniŋ. (187) ha , fazḷa ġarışdırma ġazanıŋ dibini, daş 

çıḳar dişini ġırar.  

(188) ayı mayı dāḷarda doḷu gėt baḳ. (189) heP yazdıŋ mı ḷān, ėyi tamam. (190) [ayı] parçayı, 

ėt, kemik, kelle, bilmen ne, toprǡ ġazıyoru ġazıyoru ȯraya saḳḷāyoru. (191) ėyice aḉ 

ġaḷdīnda tekrár ġazıyoru ȯrdan çıḳarıp yė̄yoru. (192) ayıda ǥómme de var, bi de ayı 

ḳoḳutmayȧn yėmez dėller. (193) şíndi rāmetli bizim ġız, şėyde oturu ġaraġapıda, 

doḷandıḳ ilerde aḷışḷıoḷuḳ dėller bi yėr var, bi de āğoḷuḳ dėller bi yėr var, ordan 
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yoḳarı‿ğėtdik. (194) bizim ġız rāmetli dėdiy̥ki, sarı de̊vem dúş dúş dúş, dėdi, auğḳ 

dėdi. (195) bi de dorum var būğ būğ būğ ėdiP‿yoru, bozḷāyoru, ȯ yoḳardǡ ġırḷãŋġıcıŋ 

dibinde. (196) ay aḳam dėdi, bu dorunuŋ anasını ayı yėyik heraḷ dėdi, bizim ġız. (197) o 

dėdi, bizim sarı de̊veye dúyş dėdīmizde, hauğḳ dėyen, ayı sesine beŋzēyoru dėdi. (198) 

uḷan vardıḳ, şȫle bayā küpeye doŋru yaḳın. (199) biz de gėdiyoz oraya doŋru, aḳşam 

oḷuḳ, çocuḳḷuḳ yā. (200) anā, her taraF canavar oḷdu ḷā. (201) veḷāsıḷ vardıḳ arḳadaş, 

deveyi, yėri ġazmış ġazmış, deveyi ora ǥómmüş. (202) iki taraFınĭ‿da şu telōzonuŋ 

ġabiniyle birlikde böyük, ġoca ġayaḷarı deveniŋ ölüsünüŋ iki taraFından basdırmış. 

(203) orda yatırımışımış, biz sesdenince ġaḳmış. (204) şȫle ayı yatdī yėri hayatda 

kirletmez yāni, tȯvalet yapmaz. (205) ȫle bi yėre gėder aynı adam yapar gibi başġa bi 

yėre yapar tȯvaleti. (206) uyh aḳam bu ne, dėdi. (207) ne var, dėdim. (208) baḳ, dėdi, ayı 

deveniŋ ėtini yėmiş yėmiş de heP bura sıḉmış, dėdi. (209) şíndi bi dā baḳdım, aḳam 

ġaçaḷım, ayı gelivėri, dėdi. (210) bu dǡŋ yüzü, ǥóḱcehúyük sınırınıŋ yüzü esgiden 

yataḷ‿andız vardı yėrde. (211) bi yėrde mi, iki yėrde mi patike yoḷ var, dōru dürüs davar 

mavar bile gėdemez andızıŋ içinden. (212) şėyler vardı bȫle çoḳ derin yėller, içine gėtdiŋ 

mi adamıŋ úmǖne çıḳardı. (213) ayı bizim arḳamızdan gelmiyo da ó̄ğümüzü aḷacaḳ dėyi 

şȫlelīne geliyoru. (214) ha ġaç baḳaḷım, o zamanda ben de, tā çocūḳadan arzaḷıyın. (215) 

nefesim dutuḷur, āzımdan ḱópük, nefes darḷī varıdı. (216) esgiden ǥó̄ğüs dutġunu 

dėllerdi, şíndi asḷım nefes darḷīnıŋ adı. (217) ha ġaş baḳaḷım, ha ġoş baḳaḷım. (218) aḳam 

bi yardım ėt, aḳam bi ġaçaḷım. (219) āzımdan ḱópüK‿aḳıyoru, nefes aḷamıyom. (220) 

aḷışḷıoḷuḳ dėdīmiz yėre de geldik. (221) ǥún araya girdi, ǥún aşdı, çadır ġarağapıda. (222) 

aḷışḷıoḷuḳ dėdīm yeri beri geçivėrdik, aha baḳdıḳ bi ġoyun sürüsü var, dėdeniŋ ġoca 

ibrá̄mmiş irāmetli. (224) ibrām emmī, ibrām emmī, ayı bizi yė̄yoru dėdi bizim ġız. (225) 

ne ayısı ġızım, derdiŋ ne, dėdi. (226) ayı gelivėri ya dahacıḳ dėdi. (227) ayı bizim óŋümüzü 

aḷān dėyi ormanıŋ üsdünden filán yapaḷ geliyoru, biz patike yoḷdan ġaçıyorus. (228) 

dėrke bėlinde bi tanĕ daPȧnçası varımışımış, topḷu muydu nėydi? (229) nere geliŋ uḷa 

nere geliŋ dėdi, taḳ taḳ dėdi, iki sefer bi sıḳdı. (230) ayı dönüvėrdi, vardı gėtdi. (231) 

ġorḳmaŋ ōḷum ġorḳmaŋ dėdi ĭrāmetli. (232) bobamıḷa ġoca ibrām ásger arḳadaşīmış, 

ben ölmezden bi sene eveli ó̄ğrendim. (233) veḷāsıḷ, aḳşam bälki yadsı eḏeninde şėye 

vardıḳ, eve. (234) hā, o bir. (235) bi de şurda ayı ġucaḳḷadı iki. (236) bi de söğütlüsuyuŋ 

ötá̄nında yüzüme túḱúrúvėrdi, şėy ġazarmışımış. (237) nėydi o foçaḷaḳ mı dėller, ne 
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dėller? (238) ġoca yapraḳḷı doŋuz bilen ġazar da yėr‿a. (239) ġabartḷan dėriz biz.53 (240) 

ha  onuŋ dibini ayı ġazar ġazar da yėr, doŋuz da yėr onu. (241) o mämleketdė̄ mehḷūŋ 

hep si bėyaz ha. (242) de veḷāsıḷ bi de o beni davarıŋ içinde gėderke yüzüme tükürdü. 

(243) üsdüm başım oḷdū‿ğibi geviş oḷmuş. (244) bi de írāmetli ġoca hüsė̄n le ġoca 

zėrveniŋ başında bi baḳdımıdı ġatda bi ayı var, yāyıḷır, iki tene de yavrusu var. (245) 

hüsė̄n emmi, hüsė̄n emmi dėdim. (246) nĕ‿oḷdu ḷan, ne var dėdi. (247) ayı var ayı, dėdim. 

(248) nerde ŭḷan dėdi. (249) işde şurda ġatda yāyıḷıP‿oturu. (250) biz yoḳardayız‿a, durȱ 

sen dėdi. (251) ġoca ayıya bi Ḳodūnda daşı. — (252) nē lán yėyimiyoru? (253) ġurt, ġurt. 

(254) hā o da canavar. (255) onu yėyecekler ġayrı canım, onu yėyecekler ġayrı belli oḷdu. 

(256) o ǥóḱ mü ne? (258) canım ḱópek nė̄tsin buna yåv? (259) onuŋ işi bitdi. (260) āzını aḉsa 

nişlė̄ceŋ? (261) duşman, duşmandır. — (262) dá  veḷāsıḷ faḳ vardı, arḳasından atdı mı o 

ġoca ġayadan aşşā, belki iki yüz metre var. (263) daşı vuruşḷǡn nė̄tdi, orayı aŋḷamadım.54 

(264) aşşā can elemetine sıḉradīnda doŋru dibine gėtdi, yavrı̊ḷar da gėtdi arḳasından. (265) 

ulán arḳadaş o anaḉ şėy bi bǡrıyoru aşşādan. (266) ulán çocuḳḷara mı bǡrı saten gendi 

gėtmiş, ne çoc . (267) bėli mi ġırıḷdı, ciyeri mi parçaḷandı? (268) tā indī yėr yüz ėlli metre 

var, o gördǖŋ ġoca ġayadan dibine gėtdi. (269) bu mämleketde ayıyḷa çoḳ savaşım var 

benim. (270) nĕ‿oḷacaḳ, geldik gėtdik biz ġoca hüsė̄nle. (271) saten biz ayınıŋ oḷdū yėre 

inemeyis ki. (272) şíndi biŋ doḳuz‿züz atmış bėşde ḱór mēmet bile ġavġa ėtdīmizde 

irze bėliniŋ şėy taraFında ḳuzáy taraFındǡ ġocadǡŋ başında davardayıs, ġara durmuş 

da var. (273) şíndi daşa çıḳdım, uḷa ġoyaḳda bi şėy var ġıpır ġıpır ėder. (274) bȫle daşıŋ 

üsdüne pusdum, baḳdımıdı, iki tāna ayı. (275) iki tāna yāyıḷıyoru. 

çeşitli cümleler 

(276) beni díŋnemeye mezbursuŋ dėdim. (277) aŋ ġızdīm da o. (278) ȫle dėdimise üzür 

dilerin yāní. (279) bu adamı görüşlė̄n beni sikdir ėtdi, dėdim. (280) gėceleyi köpek de 

yėyázdı. (281) saŋketmen beni bıraḳmas dėdi. (282) onuŋ ġızḷarı bilen hayatda basmaz 

buḷḷara. (283) ėyinlik yapma kele, o da gėder dėyivėri ele.

 
53 Bu cümle Murat Görgeç’ten derlenmiştir. 
54 Bu cümle Murat Görgeç’ten derlenmiştir. 
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10. Metin 

Anlatan: Nefise SELVİ, 64 yaşında, Okur-yazar değil. 

Derleme Yeri: Kemer Mahallesi 

Konu: Karışık Anılar 

(1) nefise selvi. (2) yėtmiş ne arasın cānım, yāni ana yaşım tā fazḷa ama ėlli bėş d mḷu 

yaz. (3) hasan bi dur benim ġonuşdūma ġarışma, çocuḳ gėlmiş buraya. (4) kemerliyin 

ben, onu da yazacaŋ mı? 

(5) çocuḳ yazsa yāni båbamıŋ óŋünde ardında sėyirtdīmi hilá sȫlesem oḷur mu? (6) ceḷaḷ 

ġuzum, hasan ā dėdim buŋa, zobayı yaḳıvėr dėdim, onḷar gėtdikden sōra. (7) gėt dėdi 

ötē‿üze dėdi, yúḱlükde ne‿ádar batdāniye varĭsa örtüŋ de yat üşüdüyseŋ dėdi. (8) 

ondan sōra örtündüm batdāniyėyi, gėne üşürün. (9) hindi dıḳı yaḳdırdım ya sizden ó̄ğün, 

o dıḳıcıḳ ısındırdı. (10) bende ġansızḷıḳ da var ya, vitamin hapı da atıyom, ekmek‿Te 

yėmedīme üşǖyom. 

(11) şindī, ben bėş aḷtı yaşḷarındaydım. (12) benim båbam da ḱúleşçīdi. (13) båbam 

antállede tam on tāne pēh̥livanı yıḳmış, båbam baş‿oḷmuş‿orda. (14) ondan sōra 

kemerde de bi ḱúleş‿oḷdu, yāḷı ḱúleş. (15) ben de o zamanḷar bėş yaşḷarındaydım. (16) 

ben bilmēyordum ki båbamıŋ ȫle ḱúleşdīni, sėyirdiP sėyirdiP varıyoruyun, båbam 

ölüyoru, båbamı öldürüyoḷar dė̄yoruyun. (17) amcam beni aḷıyoru, aḷı amcam, onḷar 

ḱúleşiyoru amcam ġorḳma, dė̄yor. (18) gėne gėdiyom, båbama baḳıyom. (19) aḷtı yėdi 

tāne pēlivanı yıḳdı heP ḱúleşde, davıḷḷar çaḷındı orda. (20) ondan sōra sėyirtdim båbamıŋ 

yanına, vardım båbama sarıḷdım. (21) båbam beni ġucaḳḷadı, ġızım ġorḳma, ḱúleşiyom 

ġızım, dėdi. (22) biz böyüdük, işde båbam aŋnadıyoru, işde bu ġadar pēlivan yıḳdım, 

antálleye gėtdim ġızım. (23) on tāne pēlivanı yıḳmış båbam, baş‿åḷmış båbam orda. 

(24) baş paraḷarını da aḷmış kėseye ġatmış, yörük çocū ya, ġoyuncu. (25) varıyoru, 

haḷaḷarım da ǥúççük ǥúççük, dört dene ġız haḷam var. (26) çadıra varıyorur, kėseyi 

elinden aḷıyorur, bȫle bıraḳḷayıvėriyor. (27) aḷıŋ bacıḷarım dė̄yor, ben baş pēlivan oḷdum, 

ḱúleşdim gėldim. (28) aḷıŋ paraḷarı ne ė̄sīniz varĭsa aḷıŋ dė̄yoru. (29) ondan sōra båbama 

sarıḷıyoru bacıḷarı, orda āḷaşıyoḷḷar. (30) dėdem ġoyunuŋ yanından gėliyoru, ali dėdem. 

(31) ondan sōra orda bitiyoru o iş. (32) båbam işde, oymapıŋarıŋ homanıŋ 
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yörüklerindenidi. (33) biz onḷardanız. (34) yāni båbam homanıŋ sayıḷır aşiret 

çocuḳḷarından. (35) ondan sōra sürmüş gėtmiş ġayrí, hacı pēlivan hacı pēlivan. (36) 

ġoyunuŋ başına varanḷar gėl bi ḱúleşelim dėllerimiş, barmǡḷa atı atıvėrīmiş onḷarı. (37) 

gėrçek dėrin, bunḷar heP‿oḷdu.  

(38) şindi båbamıḷa bi mācerāmız tā var. (39) on iki on üş yaşḷarındayıS, çifçilik yapıyoS, 

buyday ekdik. (40) båbam bene dė̄yorur, ipiŋ üsdüne yığ desdeleri dė̄yorur. (41) ekiniŋ 

desdelerini yığ dėyo, yığıyom. (42) ipile bāḷayoz, båbam fazḷa yīdırıyoru. (43) båba bunu 

Ḳaḷdıraman dėyorun. (44) on yaşındā on iki yaşındā çocuḳ, o desdeyi ġaḷdırabilir mi? 

(45) Ḳaḷdır ġızım, ben götürec n dėyoru. (46) Ḳaḷdırıyom Ḳaḷdıramāyom. (47) båbam 

tepeden bi uşdu tā dabana indi. (48) bȫle yüŋsek bi yėridi, yīdīmız yėr. (49) båbam öldü 

ell m dėdim. (50) sėyirdelek ben de indim hatma, desdeniŋ aḷtında båbam. (51) båba 

nōḷdu? (52) ġızım dėdi, heraḷda dėdi, ġarnımdan cızadaḳ bi şėy düşdü. (53) ta orda da 

ġocanıŋ, fıtıḳ oḷmuş, desdeniŋ aḷtında. (54) harman atardıḳ båbamıḷa, ben süpürg le, 

çocūn. (55) bȫle düven süreriS, ben sürerin båbam diŋlenir, båbam sürer ben diŋlenirin. 

(56) bȫle iki yanı süpürüyün süpürg le. (57) buydayı evel yabāḷa atardıḳ. (58) daşı var, 

āşdan düven. (59) ondan sōra aḷtında bȫle kesme kesme daşḷarı var. (60) o düveniŋ aḷtında 

şȫle çuḳur çuḳur şėyler aşmışḷar, oraya da o daşḷarı yėrleşdirmişler. (61) o düveniŋ 

daşḷarı, öküzüle sürüyoruyuz ya, sapḷarı aynı patoSdǡ gibi eridiyor. (62) ondan sōra onu 

birikdiriyoz, båbam sürerdi, barābár sürerdik. (63) óḱüzleri ben ġoşardım, boyundurūnu 

bene ȫretdi båbam. (64) tā çocūn, ben båbamıḷa gėdiP gėliyom. (65) boyundurūnu 

Furuyun, hazırḷarın, düveni hazırḷarın. (66) [öwendire] ġuḷḷanırdıḳ. (67) öwendireniŋ 

ucunda da çivisi varĭdı, muduḷ dėllerdi.  

(68) bi dē båbamıḷa şȫle bi hiḳāyemiz var. (69) şėyi, sapı, hatma, yīmışız, mērime çīli 

yīmışız yeŋgem sapı. (70) gėliŋ dėdik, patozu ėrken ġoşmuşūz. (71) bizim adam da var o 

zaman, evliyiz. (72) sapı atarıS atarıS, sapı gevmēyoru d verbiçer, yėmēyoru, 

gevmēyoru. (73) ataş aḷdı patozu, durdurduḳ ġayrí sö͜ündürdük. (74) çiFti barābár 

sürerdik. (75) puḷḷuḳ, demir puḷḷū ġoşarĭdıḳ båbamıḷa. (76) işde on dört, om‿bėş 

yaşḷarındādım. (77) dursaŋa onu da aŋḷadacām, durō. (78) ġafamı ġarışdırdıŋ hasan ā ya, 

hasdayın ben. (79) ondan sōra båbamıḷa ġoşarız óḱüzleri. (80) båbam hė̄bė̄le, omuzuna 

atıyoru hė̄beyi, būdayı ġatıyoru, tohumu atıyorur. (81) ben de ondan sōra helkeye 
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ġatıyom, güccük helkeye canım, tā güccǖn‿a. (82) nasıḷ ġaḷdırǡn hė̄bė̄yi? (83) båbamıḷa 

barabar ben de atıyoruyun. (84) [helkeye] paḳır dėllerdi.  

(85) ondan sōra, şindī, bir gün sīrḷarı sürdüm, suḷayǡn dėdim, om‿bėş yirmi sīr. (86) Tā 

güçcǖn, om bėş on dört yaşındǡ çocuḳ yirmi dene otuz dene sīr mı suḷar? (87) ġayrí 

ıssıcaḳ da ġaynayorŭ ha. (88) sürdüm deŋizyaḷısına sīrḷarı, ġuyuya. (89) o, ġaramançı 

moteliniŋ orda, şindi başġa bi motel dė̄yoḷar, melas̱ oteliŋ orda. (90) hatma, sürdük 

yeŋgem, bi tosunumuz varıdı, yaḷḇırt yaḷḇırt ėder. (91) yāni o günüŋ bērinde bayǡ 

gėlirdi, ėti. (92) sürdüm yaḷıŋızın, zapdėdemedim maḷḷarı, tosunu. (93) oŋa vėriyin 

helkede, suyu çekerin, vėriyin. (94) e nasıḷ yėtişdirė̄n? yėtişdiremedim. (95) ondan sōra 

tosunu óḱüzüŋ biri bi süsdü, ġuyuya gėtdi. (96) yā fazḷa geŋiş dė̄ldi de bėş aḷtı metre bi 

şėydi, suyu da fazḷa yúŋsek d ldi. (97) deŋiziŋ dibindė̄ duzḷu sū nōḷacaḳ? (98) biráz 

dussuz su var ġuyuda, yapmışḷar ora ġazmışḷar. (99) ondan sōra ġıvranırın ġıvranırīn, 

nāpǡm aḷḷām dėrin. (100) maḷḷar ġıvranır, tosun ġuyunuŋ içindē. (101) sėyirtdim amcam, 

hasan amĭcam var. (102) maḷḷarı orda ǥóyvėrdim. (103) amĭcama gėldim, amĭca dėdim, 

tosunu maḷḷar ġuyuya atdı, çıḳaraḷım, dėdim. (104) amĭcam dėdi, tosunu bo͜arın ġuyudan 

çıḳarıḳa da anaŋ báná saraḳ gėlivėri dėdi, tosunumu bōmuş dėye dėdi. (105) amĭca ne 

yapaḷım dėdim, ėtme gėtme bu tosunu ġuyudan çıḳaraḷım dėdim. (106) båbam da yoḳ, 

nere gėtdi nere gėtdi båbam da. (107) hayvana bindi, sideye mi gėtdi bilmen. (108) yoḳ, 

ġıvranırın. (109) ben dėdi amcam, ananıŋ ġorḳusundan o tosunu çıḳaraman ġuyudan, 

bȱḷur, anan bana saraḳ gėlivėri dėdi. (110) ėtme amca dėdim, ġayrı ġoḷundan dutdum, 

ġuyuya vardıḳ. (111) maḷḷar da ġıvranır, susuz,  e, tosun var ġuyunuŋ içinde diŋelir, suyu 

nǡḷ çekė̄n? (112) amcam indi ġuyuya, bi ip daḳdı bėline tosunuŋ, ikimiziS. (113) yoḳardan 

çıḳdı ġayrı, ġuyu oḷuP da bėş aḷtı metre bi şėy. (114) o nasiP dė̄lmiş, o tosun orda ġayrı. 

(115) ondan sōra ipile çekdik, dışarı çıḳardıḳ hatma. (116) tosunu şȫle uzadıvėrdik, 

ólmedi, bayǡ yarım sāt hilá yaşadı. (117) ondan sōra bi baḳdım, öteden bėş aḷtı adam 

gėliyorur, sideden tarafdan. (118) óŋüne ġoşdum kėsdirė̄n dėyi. (119) turtel var o zaman 

orda ġayrı. (120) ėtini dėdim vėrė̄n oraya dėdim, båbama vėrdir n dėdim, yüzdürė̄n de 

dėdim. (121) ġoca buçǡ var adamıŋ elinde biriniŋ, üş dene dört deneler, ondan sōra ġoca 

buçaḳ bȫle. (122) gėldiler, amca dėdim, tosun ġuyuya düşdü, şunu dėdim ölmeden kėsiŋ, 

yüzüvėriŋ, eliŋizde buçaḳ var. (123) båbam yoḳ, anam da yoḳ, ben burda ġaḷdım, maḷḷar 

ġuyuya atdı bunu. (124) amcam da kėsmeŋ ölsün dėdi. (125) amĭca ėtme gėTme, 
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kėsdirelim dėdim. (126) amĭcamıŋ ǥóŋlü oḷmadı, anamdan ġorḳusuna kėsdirmedi 

tosunu, ceḷaḷ. (127) ondan sōra tosun böğürür, hurayı heraḷda ip kėsmiş ġayrı, ėtli de 

oḷdūna. (128) iki gişiniŋ çıḳardī nōḷacaḳ, asıḷa asıḷa bōmuşuz ġuyuda hatma. (129) yōḳ 

båbam gėlmedi, amĭcam da vardı gėtdi, ben d ven sürecė̄n dėdi. (130) maḷḷarı ėyi kötü 

suḷadım āḷaya āḷaya. (131) tek başına, yaḷıŋız, on dört om‿bėş yaşında bi ġız çocūyun. 

(132) tosuna baḳıyom, orda soḷuḳ aḷıp soḷuḳ vėriyorur. (133) adam, getir amcam da şu 

tosunu kėselim, dėdi. (134) biri de dė̄yor, elini öte dut dėdi, eliŋ maḷına doḳanma dėdi. 

(135) kėsiŋ dėdim, kėsivėrmediler mundar öldü orda. (136) bi hiḳayá da burda bitdi işde. 

(137) eve gėtmedim anamdan ġorḳuma. (138) maḷḷarı daḳdım taḷḷaya, båbam gėldi. (139) 

båbam gėlirke de ordan, Furmuş deŋizin kenārından gėlmiş. (140) bizim tosun ġuyunuŋ 

başında ḱóslü ölük. (141) hayvanıŋ üsdünde gėldi. (142) ondan sōra ġızım dėdi, nōḷdu 

yavrım, dėdi. (143) nōḷacaḳ båba dėdim, maḷḷar birbirini yėdi, sen yoḳsuŋ, ben maḷḷarı 

zaPdėdemedim dėdim. (144) haḳḷısıŋ ġızım dėdi. (145) ama, ben haḷdan hasıPḷıḳdan 

kėsildim, adamḷıḳdan çıḳdım orda, āḷarın. (146) ondan sōra båbam āḷama ġızım, 

nāpaḷım, nasiP dė̄lmiş, dėdi. (147) båba ben bȫn eve gėtmen dėdim, anam beni bȫn kėser, 

döwer dėdim. (148) ondan sōra amĭcamıŋ arḳasında bi kėçe keli var hatma, hȫle. (149) 

amĭcamıŋ arḳasında, taḷḷada yatdım ġayrı, yaz günü bu. (150) ġorḳdum gėtmedim. (151) 

båbam gėlmiş dėmiş, bȫle bȫle  oḷdu, çocuḳ gėlmedi bu dāḷara dėmiş. (152) öhȫf dėmiş 

anam, gėleydi Sāten, ben ġoḷḷarını tārayḷa kėserdim dėmiş. (153) anam bu ġadar zaḷımıdı 

yā. (154) anam bi tavȯḳ bülücünüŋ uçu adamı öldürüdü. (155)  ondan sōra iki üş gün 

gėlmedim, amcamıḷa yatdım dāda, ġorḳumdan gėlemedim. (156) bitdi ceḷaḷ işde, aḳḷıma 

başġa ne gėlir a ġuzum. 

(157) ben yörük dǖnü görmedim ámma buḷḷardānı sen de biliŋ. (158) anam buŋa 

vėrmeceğ‿oḷdu. (159) onu hilá mi aŋḷatǡn, ġızıyorur görmēyoŋ mu? (160) ȫle mi lēn. (161) 

ē bildīmiz ġadarıyḷa aŋḷadaḷım, bu çocā bunḷar ilāzımĭmış. (162) anamıŋ ġorḳusundan 

nere ġaçıyōŋ, anam zāḷımĭdı, vāy båbam vāy. (163) şindi yine aynī, ödümüz sıdar şindi 

seksen bėş yaşındǡ ġarıdan, darıḷır mī ḱí dėyi. (164) yaşar tabī, darıḷır mı dėyi, ceḷaḷ 

ġuzum, hepimiziŋ ödü sıdar. (165) vaḷḷa ȫle sayġuḷū ḱí ġarı, bildīŋ gibi dė̄l. (166) ümüksüz 

ġoca, ocaḳḷīŋ başına otura‿etdi. (167) anam vėrdi beni, båbam vėrmedi. (168) bunu 

aŋḷadacān çocuḳ sene, aḳḷıma gėlen ġadarıyḷa. (169) ne bobası, anam vėrdi beni buraya. 

(170) hėç bi ş y yōḳ, tıḳır tıḳır bi şėy yoğudu. şindi bizim evlenmemis. (171) ben on yėdi, 
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on sekiz yaşındayıs, ekin biçeris, çiFt süreris. (172) ondan sōra bu hasan bėy beni 

görmüş, bēnmiş çaḷışġanız d yi. (173) ekmek yapdıḳ, bükme yapdıḳ, bükmemizi yėmiş 

adam, dadı damǡnda ġaḷmış. (174) orda dutuḷuḳ.55 (175) dayısına dėmiş ki bayǡ güççük 

emme bene bu ġız çocūnu, nefiseyi bitirivėr dėmiş. (176) ulen dayım sen ne‿y̥apíyoŋ 

dėmiş o. (177) bu adamḷar benim çoḳ samīmī oḷdūm, vardīm gėldīm yėr dėmiş. (178) ben 

on aḷtı, on yėdi yaşındǡ çocū, dāda ekin biçen çocū ben sene nasıḷ bitirė̄n, dėmiş. (179) 

sen bitirisiŋ dayı, bitirisiŋ dėmiş. (180) aḷḷah aḷḷā, dayı gėdeceksiŋ dėmiş, d lise gendimi 

öldürüyün dėmiş hasan dayıŋ. (181) şindi ȫle mi d yor ammā şindi yoḳ ō. (182) ondan 

sōra tamam dayım dėmiş. (183) bȱ‿gün baḳdıḳ, isdemeye gėldi ġoca,  mēmeT ġoca, 

dayısı. (184) búyúr‿ėtdik ġocayı, oturtduḳ. işde çaydı, ġāveydi, darısıydı, hepsini 

yapdıḳ ėtdik, oturduḳ. (185) anam dėdī ki hadi ġızım siz gėdiŋ ötē‿üze. (186) yatıŋ, biz 

tā çoḳ oturacǡz dėdi. (187) bizi isdemeye hele gėldīnden hele bildīmiz yoḳ, o aracı, 

isdemeye gėleniŋ. (188) ėlli sene oḷdu ya nerd se. (189) ondan sōra biz ötē‿üze gėtdik, 

yatdıḳ. (190) adam başḷamış bizi isdemeye. (191) båbam oḷmāz dėmiş, mēmeT amca, 

benim çocūm tā güççük dėmiş. (192) ben onu bėş senede buḷdum, benim çocūm oḷmadı 

dėmiş. (193) ben bėş sene o çocū bekledim, ben kimseye ezdiremen, dėmiş båbam. (194) 

anam da aḷıvėrmiş de vėrec n kimse ġarışamaz, dėmiş. (195) mēmeT amca sen gėt 

dėmiş, yārın gėl ġonuşaḷım, dėmiş anam. (196) ġarı dėmiş, çatma bene, ėtme bene bunu, 

otur oturdūŋ yėrde, oḷmaz bu iş. (197) oḷacaḳ dėmiş, ya adamḷar usḷu adamḷar dėmiş. (198) 

çay ġatıŋ ceḷaḷa, aḷın yėŋ, yėŋ. (199) ondan sōra vėrec z dėmiş anam, bėyfendiye, hasan 

bėye. (200) ben hasan ā dėrin emme hindi hasan bėy dėmemiz ilāzım. (201) do͜aḷ mı oḷsun? 

(202) hasan ā benden on yaş böyük, bizi vėrdiler ceḷaḷ. (203) varsın manzaraḷı oḷsun. (204) 

on yaş böyük benden, bu gėden adam. (205) basdīmız yėri bilmēyoz ġayrı, cayır cayır 

orāḷa ekin biçeriz, düven sürerīz, aḷḷāh. (206) sabah‿oḷdu, ebem írāmetli gėldi, 

annennem. (207) ġızım dėdi, neF se dėdi, siziŋ habarıŋız yoḳ mu dėdi annennem. (208) 

ebe nōḷdu dėdim. (209) ġızım dėdi, bobaŋ vėrmemiş, bobaŋ bene aŋḷatdı dėdi. (210) bu 

deli ġızıŋ çocū vėrmiş, nāpacǡz anaḷıḳ, dėmiş ebeme. (211) şindi annenne dėyoḷḷar ya, 

biz anamızıŋ anasına ebe dėyoruyuz esgiden. (212) ebe sen ne dėŋ dėdim. (213) ne dėy n 

ġızım, anaŋ bȫle bȫle söz vėrmiş aziziŋ ōḷu hasan āya dėdi. (214) e ebe ben n deyin, 

anam vėrdiyse ben bi şėy yapaman dėdim. (215) bayǡ bi nişanḷı durduḳ, getirdiler bi 

 
55 Bu cümle Fatma Eren’den derlenmiştir. 
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nişan daḳdıḷar, bi şėy yōḳ. (216) aḷtın var da aḷtın mı isdeyecek? (217) nişanḷı durduḳ biraz, 

ġayrı d n oḷacaḳ. (218) gėldi bu, anamıŋ da işi var hazır d liz. (219) bu dėdiy ki, ben 

davıḷḷarı dutdum, oḳuntuyu dǡdıyoruyun, hazırḷanıŋ haFtaya d n var, dėdi hasan ā. 

(220) ondan sōra n h dėdi anam da, nōḷuyoru dėdi. (221) gėlmiş de ocaḳḷīŋ başına 

oturmuş da d nüm var dėyoru bu ġosdaḳ. (222) sōra h h dėdi, ben bu haFta d n de 

ėtmen, işlerim var benim, hazırḷanmadım ben dėdi. (223) aḷ yüzǖnü sikdir oḷ gėt, dėdi. 

(224) çıḳar ġız yüzǖ, dėdi. (225) çıḳardı barmǡmdan fıraḳḷayĭvėrdi. (226) ulán ana ben 

senden ġoca mı isdedim? (227) ta bȫle aynen, ana senden ġoca mı isdeyen oḷdu, sen 

vėrdiŋ. (228) e Sāten dėdim, benim ġocaya varasım yoḳ, bi şėye de varasım yoḳ, tā dādǡ 

çocū sen vėrdiŋ, dėdim, benden on yaş böyük adama. (229) ondan sōra baḳdım bu, yüzǖ 

de aḷmadı bu, orta yėrde yüzük ġaḷdı, bu gėtdi ġayrı. (230) anam bize bi dayağ̥‿attı bi 

dayaḳ attı. (231) baḳ kendi vėriyorur bi de dönderip dövüyorur. (232) båbam da ġaḳıvėrdi 

anama, vardı, ocǡŋ başında ġoca bi zopa varımışmış. (234) bunḷar hep oḷdu durdu, bunḷar 

heP ġafamda tā. (235) ondan sōra aḷıvėrdi båbam ocaḳḷīŋ başındǡ odunu, seni avradını 

sikdīmiŋ delisi dėdi, sevişli delisi seni dėdi, uḷa ġapȯdı ġapȯdıvėrdi anama. (236) h dėyi 

anam bǡrmaya başḷadı. (237) ondan sōra seni şėlek gėçi seni, dėdi, sen dādǡ sabıyı 

beniyle yar yar yarışdıŋ vėrdiŋ dėdi, şindi de ȫle mi ėdiyoŋ dėdi. (238) sikdir‿oḷ gėt bu 

evden dėdi anama, hadi defoḷ bu evden. (239) ondan sōra bi baḳdıḳ anam ġayrı gėtdi. 

(240) yōḳ yōḳ ġarı, biz anamı aramaya çıḳdıḳ, anam yōḳ, hatma, gėtmiş. (241) eviŋ óŋünde 

böyük bi pādem ācı var bizim, şȫle bi oyū var, ceḷaḷ, şȫle bi oyū var payamıŋ. (242) o 

oyūnuŋ içine girmiş oturmuş gėce, anam. (243) gėce ararız ararız yōḳ. (244) anam bene 

bȫle bi iş yapdı. (245) şindi de eŋ ġıymetli güyė̄si aziziŋ hasan ā, benden bile ġıymatḷı 

anama. (246) d n sōra gėne haḷḷoḷdu, barışdıḷar ġāyrı, gėne vėrdi bizi. (247) d n oḷdu 

bitdi, huraya gėldik. (248) tā eve çıḳmadan bülezikleri aḷtınḷarı heP borca dėdi, çıḳar 

bağ̥aḷım dėdi bize, bu ā. (249) çocuḳ adam ne bilsin? (250) bura gėldik ceḷaḷ ōḷum, ebemiŋ 

bi yėr ev var, ora gėldik. (251) áhāliden bi ġuruş daḳan oḷmadı o günüŋ bēh̥rinde, bundan 

ėlli sene öŋce, bu benim gėlin oḷdūm. (252) bir̥, bir ġuruş daḳan oḷmadı. (253) bi dayısınıŋ 

ġızı varıdı, ismāndan bi bėş lira dėdiler, bi gök bėş lira, o günüŋ bērinde. (254) dayısınıŋ 

ġızı bi gök bėş lira para, o vėrdi. (255) benim bȱlezikleri o zaman bozdurmadı ġayrı. (256) 

bayǡ aradan aḷtı yėdi ay gėşdi, borşḷarım var dėdi, bizim bȱlezikleri topḷadı, onḷar da 

gėtdi ceḷaḷ. (257) hePsi bitdi ġuzum, çaḷış bubam çaḷış. (258) ḱúpe amánetimiş. (259) 

dėdī‿ki bi gün, ḱúpeyi yitirisiŋ sen dėdi, endē ḱúpeleri çıḳar da ġoy dėdi. (260) neden 
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çıḳaracǡn ḱúpeleri dėdim, aynı hu ḱúpeden di ceḷāḷ. (261) meğerimá ġardaşınıŋ 

avradına, o da evli d lidi de, o da aḷacǡ ġıza daḳacǡmışĭmış, ondan aḷmış ámanet. (262) 

ȫkelendim ġayrı çıḳarmācam dėdim, hatma durō. (263) sōra dėdī ki o ḱúpeleri bayram 

ādan aḷdım ben dėdi, eliŋ ḱúpesini yitirisiŋ de ben ödeyemen o ḱúpeleriŋ parasını dėdi. 

(264) çıḳarıvėrdim, ḱúpeyi çıḳardım ceḷaḷ ōḷum, sardım bi çabıda, dōru inimiŋ evini 

dutdum, ġardaşınıŋ evini dutdum, aḷdī yėri, ámanet aḷdī yėri. (265) eviŋ öğünd miş 

bayram ā, ceŋgiziŋ båbası. (266) sen nėye vėrdiŋ bu ámanet ḱúpeleri hasan āya dėdim. 

(267) n  vėrdiŋ de sōra isdediŋ, aḷ ḱúpelerini dėdim. (268) bȱleziklerimi götürdüŋ 

antályada bozdurduŋ, o gėtdi, on bȱlezik gėtdi dėdim. (269) kendimiŋ ėyisinden 

sāḷamından bėş aḷtı Tāne varıdı, bunuŋḳuḷarıŋ ayarı düşǖmüş. (270) seniŋ bȱlezikleri 

çıḳarmadan bunḷarı bozdurmam dėdi, hatma, bene bu, onḷarı da çıḳaracaŋ dėdi. (271) 

hePsini çıḳardım, atıvėrdim yeŋge. (272) bayram dayıŋ da götürdü, antaḷyada bozdurdu. 

(273) dıḳısını bȯrşḷarına dǡtdı, dıḳısını da bu dāḷarda bayram dayıŋ bene bozḷaḳ vurduḷar, 

yėdiler benim paraḷarı. (274) baḳ hatma, yeŋgem, bu dāḷarda ġuş avḷadıḷar, benim 

cırcırda çaḷışdīm bȱlezikler gėtdi. (275) ben bȫle hızmat ėderin bu adama. (276) bunḷar heP 

gėrçek ōḷum, yazsıŋ oraya, bunḷarı heP ben yaşadım. 

(277) dur baḳayın yā, ben o dėyesekleri dėdīdim ben hatmaya. (278) aḳḷıma gėlenleri 

dėyė̄n. (278) ġoŋşuḷuḳ haḳḳıŋ yoḳ mudu, bi tas çorbaŋ yoḳ mudu? (279) bu dėyesek. (280) 

şėşeler mi düzdüŋ kėşden hasanım, sarī da mı aḷdırdıŋ başdan hüseyinim. (281) aḳḷımda 

bi şėy ġaḷmayıḳ. (282) ay ōḷum tam ámeliyetli oḷdūm zamāna şė yapdıŋ sen, a ġuzum. 

(283) şindī, bȱ‿gün fasȱlle bişirdim. (284) doḳuz yaşında mıyın, on yaşında mıyın, bilmen. 

(284) bi çomça ġodu içine, fasȱlle yėmė̄niŋ, savȯrıyorur, bu  özleşmemiş d yor. (285) anā 

ben bi çocūn bu ġadar bişirdim, ne bil n ben özleşmesini, çocūn. (286) båbam da d yor, 

çoḳ gözel bişirmiş ġızım d yoru, getir ġarı ben çoḳ acıḳdım d yoru. (287) dādan gėldiler, 

çaḷışmadan gėldiler. (288) anam da aḷıvėrdi çencer le barabar götürdü, aḷaŋa dökdü 

gėldi. (289) ben de başḷadım āḷamaya, båbam da başḷadı anamıḷa çekişmeye, çekişdi, 

çekişdi.  

(290) şindi bir gün anam incir topḷamaya gėtdi āşḷardan, yėmiş. (291) hayvana bindi gėtdi. 

(292) eviŋ ȫ̮ünde āşda daḳḷı inekler, buzǡḷar, heb si var. (293) suḷarıs, hatma, suyu içmes 

tanaḷar. (294) anam inciri satar, gėliyorūḳa anamı gördüler mi buzǡḷar mülemeye durur, 
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bizi döwdürecekler ya. (295) gėrçek adam gibi durdu, anamı gördǖdü buzǡḷar mülemeye 

durdu. (296) anam hayvandan inivėrdi eviŋ ȫ̮ünde, sizi döyüsüŋ çocuḳḷarı sizi dėdi, bu 

buzǡḷarı bȫn suḷamamışsıŋız dėdi. (297) ana suḷadıḳ, içmediler. (298) aḷıvėrdi helkelerd  

suyu tanaḷarıŋ óŋüne götürdü, tanaḷar başḷadı o suyu sümürmeye. (299) bizim elimizden 

içmedi, tanaḷarı suḷamamışsıŋız dėyi bize bi dayağ̥‿attı, bi dayaḳ attı. (300) biz ora 

vardıḳ āḷaşırız, işde bȫle dȫğ̥erdi. (301) yėmişden sideye götürüdü annem, yėmişi ȫle 

şėyinden aḷıḷḷardı, çiyinden yėllerdi deŋiziŋ kenārḷarında. (302) hayvanĭḷa götürüdü 

anam, bayǡ bi para aḷı gėlirdi ordan. (303) mazı dė̄l, ėrdīnde ceḷaḷ, sepetlere topḷardı, 

ġasteleri ġordu, hėç ezmeden götürüdü, hayvanıŋ şėyine ġordu hė̄besine, sepetlerile 

götürüdü, orda terezėsi de varĭdı. (304)  herkeS ordan aḷışırĭdı. (305) töllüyü yapmazdıḳ 

biz, yapmazdıḳ ġuzum. (306) töllüyü biliyom, yarıḷmadan, şėy açıḷmadan. (307) töllüyü, 

o başındǡ incirler bayǡ seŋeridi. (308) o dibind  otḷarı temizlerdik, dibine dökülürdü, 

sapḷarından düşerdi. (309) onḷarı g zelce topḷarıdıḳ. (310) ondan sōra bȫle yėmişi 

serecė̄miz bi yėmiş otu var, o otu kėserdik. (311) iki yanını da çaḷīḷa çevirīdik kedi ḱópek 

girmesin dėyi, onuŋ içine g zelce sererdik. (312) orda nasıḷ oḷurdu biliŋ mi? (313) o ġadar 

g zel oḷurdū‿ḳu, sāPsarı oḷurdu. (314) bȫle ġāvereŋgili bi incirimiz varıdı bizim, 

keklikçili dėllerdi, onuŋḳu tā gözel oḷurdu. (315) çoḳ böyük oḷmazdı güççük oḷurdu 

ámmā tadına bi görecė̄diŋ, zelletliy̥di dadı. (316) bėyaz incir, mor yėmiş, siyah y miş, 

ġırmızı incirlerimiz varıdı. (317) ondan bizim bicė̄z ācımız varıdı. (318) işde bȫle ceḷaḷım. 

(319) ben ġarmaç ġarman, ġuru ġarmacı hatma ġarar. (320) ġıyardıḳ, şėkerini ölçerdik, 

suyunu da ölçerdik, suyūḷa şėkerini ġaynadırdıḳ, az ġıvam oḷdu mu bȫle, incirleri de 

atar ġarışdırırdıḳ. (321) üç kiḷō  incire bi kiḷō  şėker. (322) ondan sōra g zelce şėrbetiŋ 

içine dökeriS. (323) onu bişirdik mi Sāten ġıvam oḷur, oḷdū zaman belli oḷur sōra 

indiridik ataşdan. 

(324) benim dėdem aşiretidi, benim båbamıŋ båbası. (325) ġoyun sürüsü varımış, dėdemiŋ 

om‿bėş çobanı varımış. (326) bunu da yazacaŋ mı, aŋḷadıvėrē‿mi? (327) deve 

sürüsünde bi çoban varımış, eşşek sürüsünde bi çoban varımış, ġoyun sürüsü. (328) bi 

eviŋ bi ġızīmış ebem, tabī hatíce ebem, båbamıŋ anası, bobannem bi eviŋ bi ġızıymış. 

(329) dörT bėş tene ġoyun sürüsü varımış, heP siniŋ başında bi çoban varımış. eşşek 

sürüsü, deve sürüsü, heP siniŋ başında ayrı ayrı çobanḷar durūmuş. (330) dėdem, yānī 

homanıŋ ileri gėleniymiş, sürücǖmüş. (331) heP gėlenler aḷı çavȯş dėyi gėlir miş 
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dėdemiŋ çadırına. (332) dėdem gėldiler midi, ġoyunu ayrı kėser miş, o toḳḷuyu. (333) o 

saç ḳavȯrması ayrı oḷurŭmuş. (334) davar ėti yėyenlere ayrı kėser miş davarı, ġoyun ėti 

yėyenlere ayrı kėser miş, ġavȯrma yaparĭmış. (335) toḳḷu mu? (336) ġoyunuŋ ġuzusu, 

ėrkek. (337) ėrkēne toḳḷu dėller, ġancīna dişi dėller. (338) ondan sōra aḷı çavȯş dėyen 

gėlir miş dėdemiŋ çadırına. (339) dėdemi çoḳ sevellerimiş. (340) bu şėyler meselá, 

candarmaḷar oḷsun, assubayḷar oḷsun, esgiden heP homaya gėdellerimiş. (341) dėdemi 

bėllemişler, canḷarı isdedi mi saç ġavurmasını, dedemiŋ [yanına] varıḷarımış. (342) 

dėdem Sāten vazifesini bilirimiş. (343) ebem de bobannem de, hemen o vazife 

düzülürǚmüş, ocaḳda, ataşda çay bişerimiş. (344) o günüŋ bēh̥rinde baḳ tā yıḷḷar önce 

dėdemiŋ ġāvesi, çayı hepisi buḷunurŭmuş aḷı çavı̊şıŋ. (345) o homanıŋ o baracıŋ oḷdū 

yėriŋ adı oymapıŋar ya, homa da dė̄yoḷar, şindiki ismi oymapıŋar. (346) dėdem o köyüŋ 

ileri gėlenīmiş. 

(347) ben oḳuḷa gėtmedim be ceḷaḷım ya, hėç oḳuḷ görmedim ġuzum. (348) işde sided di 

oḳuḷ. (349) båbamıŋ aḷtı sene çocū oḷmamış. (350) anam on dört yaşında evlenmiş 

båbamıḷa, dėdem vėrmiş. (351) işde ondan båbam bene ġíyamamış, oḳuḷa yoḷḷamamış 

hısım. (352) dėmişi ki, ben çocūmu oḷḷarda dȫdüremen, hėç ġıyamazdı båbam bene. (353) 

ben båbamı unudamadım ḳaç sene oḷdu, båbamı tā unudamadım ceḷaḷ ġuzum, on üş 

sene, on dört sene oḷdu. (354) ben onuŋ yanından ayrıḷmazdım hėç. (355) merdivanıŋ 

dibine varıvėr n, sesimi duyuvėrsiŋ, neF sem gėlmiş, dėrdi. (356) båbam ayā ḳaḳardı 

bȫle. (357) båbam vėrmedi beni bu hasan āya, anam vėrdi. (358) emme ġarı dėdi, 

haḳḷıymışsıŋ dėdi, seniŋ güv ŋ gėrçekten bi tāne güv ŋ var dėdi båbam. (359) dāmāda 

güy  dėllerdi evel.56 (360)  sen haḳḷıymışsıŋ dėdi båbam írāmetli, bu şekildė̄di işde. 

(361) bobannem bi eviŋ bi ġızīmış. (362) başında da bȫle esgi taḳġaḷar var ya, ġafaya 

geçirilen, bȫle aḷtınḷar dizekli. (363) ondan sōra yėdi tāne çocuḳ, heP si vaḳḷar. (364)  

ebem, båbannem davar s  gėtmiş işde. (365) davarı sāmış, gėlirike yörükleriŋ köp , iki 

tene köpek ebemiŋ öğ̥üne geçmiş båbannemiŋ. (366) dėdem yōmuş tabi, bi yėre gėtmiş 

dėdem. (367) o köpek, hatma, ebemi ısırmış. (368) köpekler ġuduzŭmuş. (369) neresinden 

ısırdıysa, otuz bėş yaşında, ġarınıŋ aḷtı dene, yėdi dene çocuḳ çadırda ġaḷmış. (370)  

ebemi işde köpek ısırmış da ólmüş. (371)  bi eviŋ bi ġızıydı, aşiret ġızıydı hatıca ebem. 

 
56 Bu cümle Fatma Eren’den derlenmiştir. 
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(372)  tabiy, biz nerden görelim ebemizi, hėç görmedik. (373)  sādece dėdemizi gördük, 

şindiki ebemizi gördük. (374)  dėdem ikinci ġarıyı aḷdīnda gördük, güssün ebemizi, ama 

öz ebemiz gibiydi o bizim. (375)  getirmişler işde ebemi, köpek ġuduzŭmuş, nėresinden 

ısırdīnı bildī mi var. (376)  heP si işde ḱúlde ḱómürde ġaḷmışḷar. (377)  davar sürüsü bi 

yėrde, deve sürüsü bi yėrde, eşşek sürüsü bi yėrde. (378)  tā ȫle ġaḷıvėrmiş, ne varsa. (379) 

ġayrı şėy Furmuşḷar, davar mı kėsmişler, ġoyun mu kėsmişler. (380)  dėmişler ki bunu 

deriye ġataḷım. (381)  s r her yėrini parçaḷamışdır, deriye ġatmışḷar. (382)  bu deriyi de 

herkeS bilmez, davar derisi, ġoyun derisi. (383)  ebemi ġatmışḷar yatıtmışḷar emmē, a  

ebem ġurtuḷmamış. (384)  heraḷda ġuduzŭmuşdur köpekler, yōsa ebem nėye ölec di? 

(385)  vaḷḷā güçcük güçcük delikli aḷtınḷar taḳḳada dizlīdi, amma aḷtınımış ebemiki. (386)  

bobamıŋ anasınıŋḳı aḷtınımış hasan ā, bir eviŋ bi ġızı dėrin a sene. (387)  onu da kim 

aḷmış biliyoŋ mu ceḷaḷ? (388)  şindiki ebemden oḷan haḷam aḷmış. (389)  o tā taḳḳada 

aḷtınḷar duruymuşumuş. (390)  aḷtın oḷmasa onuŋ başında ġavġa mı ėdellerdi? (391)  

anasıyḷa båbası o taḳḳayı düzmüşler, dėdeme gėlin gėlirke anasınıŋ evinden getirmiş 

onu, båbamdan duyuşum. (392)  zeŋgin ġızīmış ebem. dėdem bi yėrden bi gėliyoru, 

ebem bucaḳda yatırımış, deride ġatḷı. (393)  nōḷdu buŋa dė̄yoḷḷar, Sāten siḷah sırtında, 

eFe‿ğ̥ibi bi adam. (394)  çowaḷ aḷı dėller buŋa, efē. (395)  Sāten seksen doḳsan, asġerde 

süŋgüyü soḳmuş soḳmuş, süŋgüyü soḳdūnu ġuyuya doḷdurmuş. (396)  doḳsan dene 

cavȯrı súŋgüyle harbe girmiş, heP ġuyuya doḷdurmuş dėdem. (397)  bunu dėdemden 

duydum ben. (398)  çanaḳġaḷá d l canım, tā esgiden. (399)  dėdem üç yoḷ ġatıḷmış, dėdem 

iki sefer girmiş bu harbe. (400)  üçüncüde ġaçmasāmış, dayanamamış ebeme, ġaşmış 

gėlmiş ġoca. (401)  gendi aŋḷadırdı dėdem, tā ben biliyom dėdemi, benim muraT 

üzerimd ke öldü. (402)  otuz bir sėne oḷdu dėdem öleli. (403)  benim muraT üzerimdey̥di, 

ben yėdi ayḷıḳ hāmileydim dėdem öldǖnde. (404)  āşamḷarı gėliller miş, aḷı dayı, şu 

cavȯrḷarı nasıḷ öldürdǖseŋ bi aŋḷaT dėllerimiş. (405)  her ǥún āşam ġoŋşuḷar biriğ̥irmiş 

bȫle. (406)  gėliyoru, bi baḳıyoru, ḱópek ısırdı, ebem sessiz yatırımış, bi şurdan şurası 

varımış görüğür. (407)  çadırḷarıŋ öğ̥ünde ne ġadar köpek varısa heP sini Furuyoru, 

kimse āzını açamāyoru, çȯvaḷ aḷı bu. (408)  aḷtı yėdi tene çocuḳ, eviŋ içinde çīrışıḷḷar. 

(409)  ná‿ğ̥adar köpek varısa çadırḷarıŋ ó̄ğ̥ünde kimse āzını açamayıḳ. (410)  çȯvaḷ aḷınıŋ 

óŋüne durmaŋ, size de sıḳar dėmişler, bȫn bu köpekleriŋ hepsini öldürecek bu adam, 

bunuğḷa durŭsa çoḳ ėyi dėmişler. (411)  ebem ölmüş, dėdem o davar sürüsünü, ėşşek 

sürüsünü dāda ġomuş. (412)  ebem çoḳ  g zelimiş, sār bizler gibi bėyazımışdır sār. (413)  
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dā çıḳmış, ebem öldükden sōra çȯvaḷ aḷı dėdem. (414)  ben bunḷarı heP båbamdan 

diŋledim, båbam aŋḷadırdı hatma, kimden duyǡn. (415)  båbam dė̄yoru, tam bi sene hele 

dė̄yoru sırtında, bėlinde ġuşaḳḷīḷa, siḷahḷīḷa, omzunda çiFtēle dāda gezmiş hatma, 

ebemiŋ Sevdāsından, öldü dėyi. (416)  çocuḳḷar hele eviŋ içinde çīrışırımış, çocuḳḷarı 

hilá düşünmemiş, eşşek sürüsünü de düşünmemiş, davar sürüsünü de, ġoyun sürüsünü 

de düşünmemiş dėdem. (417)  duyduŋ mu? (418)  båbam oḷsa da bi aŋḷadıvėrse de 

diŋlesė̄diŋ sen.  

(419)  ben ġoyunu gütdüm. dėdem bene ġuzu vėrdi. (420)  çowaḷ aḷı dėdem ġuzu vėrdi 

bene. (421)  ben yirmi tene ġoyun ėtdim evde,  gütdüm onḷarı. (422)  üredi, üremesi ġoláy 

ama baḳabilecėŋ. 

(423)  dėdemiŋ dayısı, ġadın dört tāne bėş tāne hāmile ġaḷıyor. (424)  doḳuz ayḷıḳ, ayḷı 

günlü d m yapıyorur. (425)  heP çocuḳḷar öldü, aḷḷāmıŋ işi, dördünü de yaşatmadı. (426)  

ayḷı günlü oḷuyor, doḳuz ayḷıḳ oḷuyor, çocuḳḷar yaşamadı. (427)  ondan sōra maḷḷarını 

mülklerini herkezler aḷdı, orda yatıyor dėdemiŋ dayısı. (428)  neTen oḷmuş bu? (429)  bi 

adam gėlmiş ġapıya, ġarPız da yeŋi ėriyorūmuş. (430)  bȫle saḳaḷḷı bi dėde gėlmiş, o da 

merdivanda oturuymuş, hāmile. (431)  ġızım dėdem, d yoru, bene şurdan bi ġarPız vėr, 

susuradım, yėy n dė̄yorur. (432)  o da gėt dė̄yorur, saḳaḷḷı ġoca, pis ġoca dė̄yorur. (433)  

ġarPızı ben bile datmadım, ne ġarPızīmış sene vėrec m, gėt nerde yėrseŋ yė dė̄yorur. 

(434)  ondan sōra d yoru‿ḳu ġarnındā çocū ayḷı günlü d m yapasın da dė̄yorur, 

emdirmeye nasiP ėtmesin aḷḷah dė̄yorur. (435)  heP çocuḳḷar heP öldü, maḷḷar da ellere 

ġaḷdı. (436)  bunu cenābıaḷḷāŋ hikmeti bu. (437)  ha , her gėleni hızır bil. (438)  ġapına 

gėlene hėç bi şėyiŋ yōsa bir bardaḳ su ġat, amca dayı, sen suyu iç, s r susuramışsıŋdır 

dė. (439)  nōḷdu maḷḷarı, dǡḷıP gėtdi. (440)  ġabirine varıP da bi fetā bǡşḷayacaḳ hėç kimsesi 

yoḳ. (441)  insanōḷunuŋ soŋu nedir? (442)  ölüm. (443)  bu bȫle oḷmuş, haḳket aŋḷatdī 

gibīmiş. (444)  ġapıya gėlmiş bi saḳaḷḷı ġoca, hızırımış. (445)  bėyaz, bu  ḳadar saḳaḷı 

varımış. (446)  gėliyor işde ġapıda oturuyorŭmuş, susuradım dėmiş. (447)  bene şu 

ġarPızdan bi ġarPız ġoparıvėr dėmiş. (448)  o adam susuz dǟl, cenābıaḷḷah o adamı 

dėnēyorur. (449)  dėnemiş, vėrmemiş. (450)  ayḷı günlü oḷa da dėmiş, emdirmeye 

cenābıaḷḷah sene nasiP ėtmeye dėmiş. (451)  dört dene çocuḳ telef oḷuyoru dė̄zem. (451)  

çocū yoḳ şindi yatıyor orda, kimse varıP da ġabirinde fetā bǡşḷamāyoru. 
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(452)  şindi siziŋ öğ̥üŋüz sıra hap atdım, gėlen misāfirlerle dilleş n d yi. (453)  ȫle dıḳı 

sancım diŋdi. (454)  bȫn benim gözümü aşdı ceḷaḷ yā. (455)  gėrçekden gözümü aşdıŋ 

ōḷum be, unuduḷmāyor o günler.
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11. Metin 

Anlatan: Sultan SELVİ, 86 yaşında, Okur-yazar değil. 

Derleme Yeri: Kemer Mahallesi 

Konu: Yörük Göçü, Düğün Gelenekleri, Yemekler, Halk Hekimliği ve Doğum 

Göresekleri, Halk Zanaatı, Pekmez ve Bulgur Yapımı, Türküler, Meseller. 

(1) suḷtan selvi. (2) yaşımıS seksen aḷtı. (3) d m yerim de kemer, bura.  

yörük göçü 

(4) ordan ǥóçerdik, kiráḷarı vėridik develeriŋ. (5) ǥóçecēmizde gendimize bura 

manavġada y cēz dėyi kirámız oḷurdu. (6) gėderdik orda buydayımızı, unumuzu aḷırdıḳ, 

çerezimizi aḷırdıḳ, yė̄cēmizi içecēmizi aḷıdıḳ, deveye yúḱledirdik manavġada getiridik. 

(7) hǡ yörükçülük varıdı. (8) iḇradınıŋ şėyine gėderdik, ça͜ıḷḷısına gėderdik, ġoğŭḷuna 

gėderdik. (9)  o zaman işde ġarḷar yeŋi ġaḳar, bėşinci ay heleymişdir çıḳdīmız, mayísda. 

(10) çıḳdīmızda ġarḷar oḷudu, ġar yeŋi ġaḳardı. (11) kirişler çıḳardı yeŋi, çimenler 

mimenler çıḳardı. (12) kiriş, ot, dēzem burḷarıŋ kirişi‿ğibi, yayḷa kirişi. (13) bi gembos 

dėriS yėr var gümüşlü dėdīmiz yėrden göçüP gėliyoruyus, üşġuyuḷar dėris bi ġuyu var, 

aḳy̥oḳuş dėriS. (14) bȫle aḳy̥oḳuşa ġavradīmızda arḳamızdan ǥóşümüzüŋ arḳasından 

öter bi çaŋḷı ǥóç gėldi, şaḷdırıḳ şaḷdırıḳ şaḷdırıḳ yüz çaŋḷarı, ġarın çaŋḷarı ötüp gėlivėri. 

(15) gėlen çan kimiŋ dėdiler bizim çocuḳḷūmuzda, bozāmaTḷı ġasabıŋ dėdiler. (16) o da 

aḳrabamız oḷu, bobaŋ bilir, o da bobamıŋ aḳrabası. (17) ȫle gözel bi ǥóşü varıdı, ǥóşü̆dü. 

(18) bozāmatḷı, Ḳasap bozāmatḷı, bu Ḳasap d l, bozāmatḷı Ḳasap varıdı. (19) ordan onḷar 

da üzümcüye gėldi ġondu, biz de üzümcüye gėldik, ġonduḳ. (20) bȫlelik ǥóşebemiz oḷdu. 

(21) e dėdim işde ya kirá getirdim. (22) davar varıdı, davarı ġomşuḷar güder di. (23) 

ġomşuḷar bizim davarı gütdü dėyi biz de onuŋ ōḷānı güderdik. 

(24) üzümcüye gėldik ġonduḳ, develere daḷ kesmey̥e gėtdik, daḷı getirdik, develer yėdi. 

(25) bilmen işde o şekil ġonuşsāŋ‿a. (26) emme öŋce ėyi ġonuşuyorŭduŋ.57 

(27) ordan bizim manavġaTda ġaḷdıḳ. (28) susam yoḷduḳ, pambıḳ topḷadıḳ işde ne varısa 

gördük. (29) burda da ekin bişdik, harman atdıḳ, deste şėkdik, omuzumuzda şėkdik. (30) 

 
57 Bu paragraf Sultan Selvi’nin eşi Mehmet Selvi’den derlenmiştir. 
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desteyi şėker, şȫle indirvėridik küpedeŋ yėre, depemizden aşşǡ inerdi. (31) gėtmedik 

yavrım. (32) çapa çapaḷardıḳ. (33) çocuḳlūm ne işde, çocuḳlūm ne var? (34) ne bil n 

dēzem.  

(35) bizim süḷaleniŋ bi yanı bozāmatḷı, bi yanı saraşḷı, ne bil n. (36) ama bizim esas 

göşebemiz ġasapḷar. (37) bu ġasapḷar, burdā ġasapḷar. (38) ne dėr dayıŋ? (39) he, 

gėlenēmiz saraşḷı canım, biz saraşḷıyı ne bilecēz be. (40) dā anamız, babamız sehil 

bildikde gėşmiş, biz burda dünyáyá gėlmişiz. 

 

düğün gelenekleri 

(41) d nler cúma‿aḳşamı, cúmadan gėlillerdi, ėrkekler túFeğ‿ataḷḷardı, bayraḳ 

dikellerdi eviŋ duvarına, eviŋ üsdüne, ġafasına da bi sovan dikellerdi, eviŋ üsdüne de 

dikellerdi baryǡ. (42) orda d n bitesiye orda o bayraḳ duru, bi de başḳa bayraḳ oḷudu 

gėlin aḷmā. (43) bi hafda d n ėdellerdi, yėmek vėrillerdi, işgi işen işgi işerdi. (44) 

çaḷaḷḷardı, çığĭrıḷḷardı bi hafda d n oḷuɁdu. (45)  aPdaḷ d n ėderdi, çaḷardı. (46) sabāḷa 

da gėlin aḷımı‿ğúnünde de herkeS hayvana binen, şėye binen gėderdi, deveye de 

çaŋḷarı daḳaḷḷardı, kilimi ataḷḷardı, gėliniŋ çehizini getirmeye gėdellerdi. (47) araba yoḳ, 

çehizini getire gėderdi, gėlini de hayvana bindirilerdi. (48) gėliniŋ iki yanından 

dayayaḷaḳ, biri hayvanıŋ başını şėkelek gėlini getiriler, indirmelik vėrilerdi. (49) 

indirmelik isdellerdi, gėlin ėdellerdi. 

(50) çocuḳḷar, nah̥ȧḷ böyütdüm? (51) bu äsKere gėtdi, üş sene äsKerlik yapdı. (52) bi ōḷan 

böyütdüm o gėlesá̄. (53) ondan k ri şo oḷdu, onu da ėyi kötü, onu da işde böyütdük. (54) 

bi bunu gėlin ėtdim. (55) bi hüsēne d n ėtdim, bi de ufaḳ ōḷana d n ėtdim. (56) biri 

Satan evlenmedi, ġızıŋ biri de ġaşdı, rabiyáyá dėrin. (57)  ā , yapıḷmas. (58) şindi emmá 

hindi millet duḷ ġarıya d n yapıyoru, çocuḳḷu ġarıya d n yapıyoru. (59) şindiki devir 

değişdi dēzem. 

yemekler 

(60) onu aŋḷadayın. (61) datḷı tārana yapardıḳ bir, ayranıḷa. (62) bi de süTlü dȫme yapardıḳ, 

süTlü buḷġur yapardıḳ. (63) bi de eşki tārana yapardıḳ. (64) y rdu ġazana Furuduḳ, 

yarmasını atardıḳ, ġarışdırıdıḳ, bişiridik, indiridik, serer ġurudurduḳ. (65) eşKi Tāranayı 

da bişirmezdik, erī bişiridik, içine yarmayı atardıḳ. (66) nėyse dādan topḷardıḳ erī, 
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bişiridik. (67) buḷġuru da dērmende üyüdürdük, südü bişiridik, ġarardıḳ, ġurudurduḳ. 

(68) dȫmeyi de döwerdik, bişiridik, südü dökerdik, onu da ġurudurduḳ̬. (69) ey̥, pancarı 

bişirirdik, ġurudurduḳ. (69) patatiS yoğudun evel, patatizi de bişirir, soyar, ġurudurduḳ. 

(70) ǥóşdük de gėldik mi ǥóç yėrinde birer pataz buḷġura saḷar yėrdi, millet yėrdi onu 

hazırca. (71) hȧ, o dādǡ yayḷa kirişini de ġurudurduḳ buḷġura saḷardıḳ. (72) başġa ne? (73) 

tā çoḳ ya ne bil n. h , ġabaḲ, ġabǡ ġurudurduḳ, ġabaḲ ġurusu dėrdik, noh̥uduḷa 

bişiridik. (74) arabaşī, bȫle bi davar ġırḫdıḲḷarında, bir ġoyun ġırḫdıḲḷarında arabaşı 

dėye ġoca buḷamaÇ ėdeŋ. (75) onu bi buḷamaÇ yapaḷḷardı, sininiŋ üsdüne dökellerdi, 

ėtile ėt suyuyḷa yǡ da ortasına dökellerdi, oŋa batırıḷar batırıḷar yėllerdi. (76) uŋŭḷa, uŋ 

ġaynar su ġaynar, uŋ buḷarsıŋ buḷarsıŋ hȫle zerteri buḷamaÇ oḷu o. (77) o buḷamacı 

dökellerdi siniye, ortasını dă açaḷḷardı, ėtile yağı sedeyǡ eridillerdi, toz büber ataḷḷardı, 

dökellerdi ortaya, hem ėtden hem ondan batıra batıra yėllerdi davar ġırḫan ġoyun 

ġırḫan. (78) davar yeŋi ġuzḷadīnda südü, o avız. (79) o yapıḷmas, davar yeŋi ġuzḷadīnda 

savardıḳ, bişiridik şėḱár atar oturu yėllerdi onu da. (80) ağız, maḷ ġuzḷadīnda ilk iki gün 

ağĭzı oḷur. (81) ondan k ri süde çevrilir, süde çevirir.  

halk hekimliği ve doğum göresekleri 

(82) şindi, onu hasdaḷandīnda ġoḷandǡ dėller, piripençe dėller bi hasdaḷıḳ varıdı, dumā 

dėller bi hasdaḷıḳ varıdı,  yörüce dėller bi hasdaḷıḳ varıdı. (83) onu ġadınḷar varĭdı, köylü 

ġadınḷarı, doḫdurḷuḳ yapaḷḷardı, onu iḷaş yapaḷḷarıdı ġarıḷar arasında. (84) o iḷacı 

yapdıḳḷarında hasdaḷıḳḷar ėyi oḷudu. (85) yörüce dėyi bir ġırmızı ġırmızı bi şėy bȫle 

bedeninde ġıPġırmızı oḷur, yara gibi yörür. (86) hı, oŋa susamıŋ yā, tahını Furur̥ḷardı, o 

ġayboḷurdu. (87) e, sıdma dutardı. (88) sıTmayı şu anḷatsıŋ, şunu dutuḳ sıTma. (89) sıTma 

dutardı, tit rerdi. (90) bizi, benim güÇḉǖmle beni sıdma dutmuş bi yayḷada. (91) dutmuş 

ġomşunuŋ biri dėmişiki çocuġḷarığı ġara ġat, dutma saḷar dėmiş. (92) anam bizi götürdü, 

şȫle ġarı oydu, anam bize ora mezer yapdı, bizi oraya ġatdı ikimizi bir.  

(93) sıdma nasıḷ dutuyoru peki? (94) he, titireŋ. (95) sāḷam gėderke baḳarsıŋ āníde, anıda 

sıdma dutar adama. (96) yaní sāḷam gezerke aḷaŋda sıdma dutar adamı.58 

(97) sıTma tiTiredir. (98) o ġar bizi ėyi ėtdi, o ġardan ėyi oḷduḳ, o zaman çocūduḳ. (99) 

s r üşümüşǖzdür, titreyivėrmişīzdir. (100) yarım s t mı durdurdu, ne durdurdu, ne 

 
58 Bu paragraf Mehmet Selvi’den derlenmiştir. 
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bil n. (101) sarıḷā şėy, şu gözünüŋ damarını, şurda bi damar var. (102) ordan ciledile 

ġarıḷar, ToḫTur d l de ġarıḷar ordan kėserdi. (103) ne kėseŋ, sarıḷıḳ kėserin, ne kėseŋ, 

sarıḷıḳ kėserin, dėyi ordan keseller, ġanadıḷḷardı. (104) ȫle ėyi oḷuyorudu. (105) temrēye 

hoca oḷusa çizerdi, oḷmassa bāzı bi ġarıḷar sowan oḳurdu, sürerdi. (106) damıŋ üsdüne at 

dėrdi, orda ġurudu mudu seniŋ de temrē ġurur dėrdi. (107) sowan orda ġururdu, o temrē 

de ġururdu. (108) hı, ocaḳ dėllerdi, fiḷan ġarı şizer, ocā gėdiŋ dėllerdi. (109) şindi ġarıḷarıŋ, 

bazı ġarınıŋ çocū durmaz, ısdıra dėller. (110) nere gėdiŋ dėllerdi? (112) aḳsekiye ilFata 

gėdiŋ, ordan nuḳsa aḷıŋ, ekmēni yėŋ, ėyi oḷu dėllerdi. (113) ora gėdellerdi, çocuḳ durudu, 

çoc  bi şėy oḷmazdı ordan ėyi oḷudu. (114) çocuḳḷar esgiden dúŋyáya gėldīnde çocuḳḷar 

bi āḷama ş der, ġızıḷ oḷdu dėllerdi. (115) nėy oŋa da yėrdē soğuḷcanı buḷurduḳ, soğuḷcanı 

çocūŋ çapıdınıŋ üsdüne ġorduḳ, ḳına da atardıḳ, çocūŋ göb ne ġorduḳ, o ġızıḷ geçerdi. 

(116) bi de ya baḷa ġatardıḳ ya bekmeze ġatardıḳ çocū, o çocuḲdā yüzündē o ġıPġırmızı 

ġızıḷḷıḳ ḳaḳardı. (117) çocuḳ ḳırḫına girdīnde, mesele ḳırḫı çıḳmasına bi gün ġaḷdı, ǥóya 

ḳırḳdan bi gün eveli ḳırḫ daş sayarsıŋ, uruva ġatarsıŋ çocū ḳırḫḷarsıŋ. (118) ondan k ri 

ḳaç eve vardıŋ çocuḳ ḳırḫḷıyḳa iki üç eve vardıŋ. (119) helkeye bi su ġatarsıŋ, o daş da 

içinde oḷur, işam pürǖle aḷırsıŋ evlere şiler gėlirsiŋ, ḳırḫḷarsıŋ. (120) meselá davarıŋ var, 

sığırıŋ var, ahırda bi şėyiŋ var, oḷḷarı ḳırḫḷarsıŋ evi de ḳırḫḷarsıŋ, ġadın gendi de 

ḳırḫḷanır, çocū da ḳırḫḷar işde ḳırḳ̬ bu. (121) ḳırḳ̬ basmasın dėyi, ḳırḳ̬ basmasın dėller‿á, 

ḳırḳ̬ basmasın dėye nėye dėller onu bilmen. (122) şindi meselá, ölünüŋ ölüP de ḳırḳı var 

üsdü aşıḷsın dėdikleri‿ğibi. (123) çocū duzḷadıḳdan k [ri], şėy dúŋyaya gėldi mi, meselá 

bȫn dünyaya gėldi, ertesȱ‿ğün bi ḳaş ġadın çārıḷḷar, çocū duzḷaḷḷar. (124) duz ataḷḷar her 

yėrine çocūŋ, āzınıŋ içini, ġuḷaḳḷarını, her yėrini duzḷaḷḷar, çocū basdırıḷar. (125) çocuḳ 

başḷar, ḳusmaya başḷar. (126) yaḷadıḷḷar hē baḷ da yaḷadıḷḷar, çocūŋ āzına baḷ ġoḷḷar, 

sırtına da süreller, çocū çimdiriler, beleller, ġoḷḷar. (127)  ġarıḷara da ġırıntı oḷusa işde 

ġoḷḷar, ġarıḷar da onu yėller, dǡḷıḷḷar. (128) [duzḷama] ḳoḳmasın dėyi, bişmesin dėyi şu 

barmaḳḷarınıŋ arası. 

halk zanaatı 

(129) yayḷada, sdosda ġırḳ̬ıḷır. (130) ġoyun da davar da sdosda ġırḳ̬ıḷır orda. (131) çuḷ 

yapaḷḷardı, kėçe yapaḷḷardı, ip yapaḷḷar, ġoḷan yapaḷḷar, çorap yapaḷḷar, ġazaḳ 

yapaḷḷardı. (132) kepenek yapaḷḷardı çobanḷar kėyecek dėyi. (133) şaḷvar yapaḷḷardı, ġarıḷar 

yuŋdan öŋcek yapardı. (134) evet, bȫle etek. (135) kirmen varıdı, kirmenle eğrilirdi. (136) 
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ġoḷumuza ġoḷcaḳ daḳardıḳ, kirmenle eğridik, hȫle sarardıḳ eğ ridik. (137) ha, ben o ısdar 

işini yapmazdım da şunu yapardım düzende doḳurdum. (138) düzende işde iki şȫle ācı 

var, bi tefesi var, şorda bi ġazī var, şurda da iki ġazıḳ var, ortasında da bi şėy var, iplik 

ordan gėlir, sen doḳursuŋ. (139) ayaḳcaḳ da oḷur şȫle şȫle basarız. (140) iplī mi? (141) iplī 

mesele yirmi topḷu. (142) topḷu dėye de ġarġıya dėriz. (143) yirmi ġārġıya sararız, yirmi 

ġarġıyı hindi bȫle yirmi çöpü yėre şaḳarıS, onuŋ üsdüne de ġabǡ deleriz ġoruS, 

ġarġıḷarı üsdüne ġoruS, hora da ġazī çaḳarıS. elimizle şȫle şȫle şȫle ütleris, o ġazı͜ ā 

atarıS. (144) doḷanı doḷanı şȫle ḳaş şile yapmışīz, darǡŋ āzı ḳaÇ çile? (145) on şile, on şile 

ipiŋ bi şile ip, on iki tel, ȫle sayarıs. (146) on iki tene bi çile dėrdik. (147) ondan k ri buraya 

getiridik, bura ġorduḳ darǡ, doḷandırıdıḳ, getiridik darǡ. (148) elimizde ipimiz ġazīmız 

oḷur, ordan doḳuyaḷaḳ burdan saraḷaḳ doḳurduḳ. (149) [boyası uçu] şėyē, ġazana suyu 

Furuyduḳ, dıḳı duz atardıḳ, boyasını atardıḳ, ġarışdırıdıḳ, boyasını içine aḷdīnda 

sererdik, ġurudurduḳ, yumaḳ yapardıḳ, doḳurduḳ. (150) yapardıḳ kök boya. (151) kök 

boya yayḷada dāḷarda otu oḷurdu, onu ġazar gėlirdik, onu Furuduḳ ataşa, yuŋu 

boyardıḳ. (152) onu gözel boyardı o, aḷıdıḳ huraya sererdik, ġurudu mu yumaḳ ėder 

doḳurduḳ. (153) ġızım kök boya dėller. (154) bomboz şaḷḇa gibi de şaḷḇa gibi yaprǡ da kök 

boya dėris. (155) şaḷḇa dėller bi ot oḷur, o kök boyanıŋ yaprǡna şaḷḇa dėller. (156) ha, yėrde 

yėrde, yėre bȫle yazıḷır, hȫle elini doḳayĭvėr ġıPġırmızı boyası çıḳar. (157) ülen çocuḳ, 

ne bilēn seniŋ bȫle gėlecēni ben? (158) ben bi kilimim varıdı, birine şu kilimim telef 

oḷmasın, çocuḳḷar yārın atívėri dėyi birine vėrdimidi. (159) canım çiçė̄ne göre şoŋa 

ġırmızı ġoḷḷar, şoŋa sarı ġoḷḷar, şoŋa yėşil ġoḷḷar, şoŋa mor ġoḷḷar, çėşiT çėşiT yapaḷḷar. 

(160) dur baḳaḷım sene ben bi şėy düşünė̄n durō durō durō. (161) ben az yaşasam çoḳ 

yaşasam hurda aḷḷah yaş vėrse ya bi sėne ya iki sėne. (162) sene ben dur bi kilim getirė̄n. 

(163) [yayḷada] çadırda, ġara şadırda ġaḷırdıḳ. (164) [çadırı] båbam hele dikellerdi. båbam, 

ġomşuḷar biriğirdi, dikerdik. (165) mesele anam eğiridi, båbam eğiridi. (166) ġara çadır 

mēmeT, ġara çadır. (167) evele ḳıḷını daraḷḷar, hē geçi ḳıḷından, onu yayḷa ataḷḷar, ataḷḷar 

burma ėdeller, eğiriller, bükeller, ısdarda doḳuḷḷar. (168) ondan k ri şȫle şȫle oḷur. (169) 

onu biriğir köyüŋ ġomşuḷarıŋ ėrkekleri, yėllere ġazıḳ çaḳaḷḷar, gerdiriller, dikeller. (170) 

ondan kė̄ri çadırı üsdüne şė̄dersiŋ. (171) sekiz bā mı var mēmeT? (172) sekiz bā var. (173) 

ġazıḳ, mesele, ardıÇ‿ācından, iládin ācından kėsellerdi, ġazıḳ yapaḷḷardı. (174) odun, 
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orda ġoyŭvėriyiz canım, ǥóşecēmizde gendileri söküvėriler, ġazıḳḷar yėrinde ġaḷır. (175) 

yörük d l mi bu göçüp gėder. (176) ḳaş günde, dur baḳayın. 

(177) burdan ġaḳardıḳ, íşamiçine ġonardıḳ, íşamiçinden ġaḳardıḳ, öteniŋ adı ne, işde ȫle 

say.59 

(178) işamiçine ġonardıḳ, ġazıḳḷıya ġonardıḳ, bėldibine ġonardıḳ, ėynife ġonardıḳ, şėye 

sülē ġoca͜oḷŭā ġonardıḳ, ordan da çağıḷḷıya ġonardıḳ. (179) o şindi ben şėye gėdecēn 

beyşērine ārā gėdecēn. (180) bene ekmek yapacaḳḷar. (181) üş ekm  bi öğün sayıyorḷardı. 

(182) doḳuz ekm , üş ekm , bi büküp bura ġoyuyoḷḷar, bi büküp bura ġoyuyoḷḷar. (183) 

onu azıḳ bōşamız oḷuɁ, onu azıḳ bōşamıza ġataḷḷar. (184) nėyse y rdu da süzdürülerdi, 

davardan yayıḳ yapaḷḷardı, oŋa ġataḷḷardı, bi de ġaşşıḳ vėrilerdi, bi de şanaḳ vėrilerdi. 

(185) ḳonaḳ yėrine varıP ekmek y cēmizde ondan dibinden hȫle fısḳırıdıḳ, şanǡŋ işine 

ġorduḳ, eridirdik, suyḷa yėrdik, ġaḳardıḳ. (186) oŋa, yayı͜ ā, südü bişirisiŋ, maḷı sağarsıŋ, 

südü bişirisin ondan k ri y rT yaparsıŋ, y rdu tuḷā dökerseŋ, Furusuŋ bişş , yǡnı 

şıḳarısıŋ. (187) ayranı da şökelek yaparsıŋ, geçi südünden, sığır südünden.  

(188) arḲadaş bilemēyoru yā. (189) südü bişiridik, y rdu çaḷardıḳ, baḳ adam soru 

soruyoru sene. (190) sen bi yandan giriyoŋ bi yandan çıḳıyoŋ. (191) südü bişiridik, y rdu 

çaḷardıḳ, bi tuḷā birikdiridik, biḳaç gün on om‿bėş gün birikdiridik. (192) yāní südüne 

göre, y rduna göre, y T om‿bėş y T on gün. (193) tuḷū üş bacaḳ yapardıḳ. (194) üş 

zopa buḷurduḳ merTek, biri başını bȫle birikdiri bāḷardıḳ, oraya tuḷū asardıḳ. (195) tuḷūŋ 

üş bacǡ oḷurdu, şėy sapı oḷurdu, o yanna gerdiridiŋ, o yanna gerdiridiŋ. (196) bi de 

yuvarḷaḳ bişşek, döw aḷḷām döw, aḷḷām döw. (197) döwdük sıra sowuḳ su dökersiŋ, 

ısıcaḳ su dökersiŋ, normaḷ yǡŋ çıḳışına göre. (198) bȫle anḷatsaŋa. (199) yāğ̥, döner, yağ̥ı 

ordan aḷırıS. (200) işde anḷatdım, başġa ne anḷadıvėr n? (201) ben gėşmişi anḷadamam, 

usdaḷīmı bilemen ben. (202) ġarı anḷadır da heyecanḷı yapıyoru, tam özelli 

ġonuşmāyoru.60 

(203) tuḷuḳ, he, geçi gönünden, geçi derisinden. geçi gönünü mü, tuḷū? (204) şėy, 

küllerdik, şunuŋ içindē külle küllerdik, derisini yoḷardıḳ. (205) ondan k ri sıyırıdıḳ, 

temizlerdik. (207) e, mēmet yaḷan mı? 

(208)  küllersiŋ, ġorsuŋ bi yėre ikȱ ͜  üç gün, bir ikǖn duru orda. [MS] 

 
59 Bu cümle Mehmet Selvi’den derlenmiştir. 
60 Bu paragraf Mehmet Selvi’den derlenmiştir. 
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(209)  ikȱ͜  üç gün durmas. [SS] 

(210)  durma mı? [MS] 

(211) durmas, ossāt parçaḷar, atıvėri. (212) hem küllēceŋ hem de yoḷacaŋ, he yoḷardıḳ onu. 

(213) sumaḳ var, sumǡ döwerdik, ġaynadırdıḳ, onuŋ suyuna yatırıdıḳ. (214) orda o 

zerteridi, çıḳarıdıḳ, onuŋ ġaḷan sumǡnı çıḳardıḳdan k ri gėne o döwdǖmüzü duzuḷa 

avḳıḷardıḳ. (215) duzḷardıḳ huraya ġoyuvėrīdik, ne gözel düterdi, ne gözel şėy‿oḷudu. 

(216) sumaḳ deriyi eğlerdi, ḳoḳusunu moḳusunu eğlerdi, dāḷardan buḷuduḳ. (217) hı, doḷu, 

dāḷarda doḷu, yayḷanıŋ dāḷarında, suratḷarında doḷu.  

(218) topḷardıḳ topḷardıḳ ḉayı, hindi bile topḷanıyoru. (219) şėy, otuŋ biriniŋ adına şėy 

dėller, havotu dėller, birine de aḳḉay dėller, bi de toḳaḷı ḉay var. (220) başġa çay var mı 

nurten? (221) şaḷḇa mı? (222) şaḷḇa ḉay mı oḷu canım? (223) topḷayorŭḷar, satıyoḷar ya, evel 

bilmezdik de şindi şay oḷaḷaḳ ġuḷḷanıḷıyoru. 

 

pekmez ve bulgur yapımı 

(224) ha, bekmez mi? (225) yaPmazdıḳ da yapandan da biliyoruyuz. (226) bazı da yapardıḳ. 

(227) mesele hindi üzümü topḷarsıŋ, yıḳarsıŋ, ḉíynācān şėye ġatarsıŋ hura. (228) çizmá 

kėyersiŋ, onu çíynarsıŋ çíynarsıŋ, suyunu hora birikdirisiŋ, ġazana doḷdurusuŋ. (229) 

mesele bi sapḷı şėy atarsıŋ kül oḷsun, topraḳ oḷsun atarsıŋ, ġarışdırısıŋ ġarışdırısıŋ 

köpürüp köpürüp o. 

(230) özel onuŋ toprā oḷur, başġa bi tarafdan getirisiŋ, aḷısıŋ, gėlişigüzel topraḳ ġarışmaz 

bekmeze.61 

(231) işde özel toprā oḷur, ġarışdırısıŋ. (232) işde benim aḳḷıma ȫle gėldi mēmet. (233) nėyse 

onu ocā Furusuŋ, savı̊ra savı̊ra savı̊ra ġaynadırsıŋ. (234) ġoyuḷaşmaz, baḳdıŋ gördüŋ su 

ėyice aS bekmeziŋ şėy cıvıḳ cıvıḳ su, yüzüne durdūnda indirivėrisiŋ. (235) o 

zabā‿ğadar duruḷanır o, oturur o. (236) yüzünüŋ ḱópǖnü aḷır atarsıŋ oturur o. (237) onu 

aḷır dúlbedile süzersiŋ ötē ġazana süzersiŋ. (238) Furusuŋ oŋa, orda ġaynadırsıŋ, 

ġaynaya savura, ġaynaya savura bekmez oḷur. (239) ı  ı , beklemessiŋ. (240) mesele āşam, 

zabāḷa, ȫlenden eveli ġazanı hazırḷarsaŋ, namazı ḳıḷdıḳdan k ri Furusuŋ ocā, onu 

 
61 Bu cümle Mehmet Selvi’den derlenmiştir. 
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ġaynadıŋ ġaynadıŋ indirivėrisiŋ. (241) zabāḷa ġaḳarsıŋ, süzersiŋ Furusuŋ ocā, āşama 

bekmez oḷur, bekmezi āşama yaparsıŋ.  

(242) yapardıḳ buḷġuru da. (243) buydayı yıḳ̬arsıŋ, su da horda ġazanda ġaynar. (244) 

ġazanıŋ işine dökeriS, orda buḷġur ġaynar, elleriz bişer, bezleriŋ üsdüne sereriz ġurur. 

(245)  ġuruduḳTan k ri temizleriz, dērmene yoḷḷarıS, üyüdüller getiriler. (246) kepēni 

ununu savırıyız gendini de ġatarız çuvaḷına. 

türküler 

(247) sarı yazmam da yaḳışır mı gözelē, gözelē 

(248) gül beŋziŋ de dönmüş hazelē, hazelē 

(249) ben ölüsem de mēmet sen yarini de tezelē, tezelē 

(250) şıḳdım ġoca dā başınā, yazı da yazdīm hece daşınā, hece daşınā 

(251) ne dėŋ de aḷḷahım da bu suḷtanıŋ da işinē 

(252) ġoca dā başında ġatırān, ġatırān 

(253) keklik misiŋ de bülbül müsüŋ de daḷında oturān  

(254) ay gėlīn, sürmelim amman 

(255) ben ölüsem de ay gėlīn sen yarini tezelē, tezelē 

(256) evimiziŋ öğünden gėlir geçersiŋ  

(257) eller tütünüŋ içer geçersiŋ 

(258) ya beni aḷırsıŋ da ya vazgeçersīŋ  

(259) evleriniŋ önǖ üzüm asmāsī 

(260) ġaymaḳamıŋ avradınıŋ kėydī de nazilli basmasī 

(261) durō 

(262) pençereden baḳarsıŋ, fındıḳ fısdıḳ atarsīŋ 

(263) ya beni aḷırsıŋ da ya vazgėçersīŋ  

(264) ġızıḷcıḳḷar oḷdun mu selelere doḷdun mū 

(265) yoḷḷadīm çorapḷār yar bacānā oḷdu mū 

(266) yėşil ördēk, yėşil ördēk, yėşil ördēk  

(267) ördēğ̥ seŋ göle gėl, şahiniseŋ çöle gėl 

(268) hakiketli de bir yarisēŋ el ėtdīm yėre gēl 
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meseller 

(269) mesel metel ne satar, ha . 

(270) mesel mesel met atar 

(271) iki sıçan göt atar 

(272) bindim deve boynuna 

(273) vardım araP yoḷuna 

(274) araP yoḷu kel bazar 

(275) içinde tilki gezer 

(276) tilki beni ḳorḫutdu 

(277) ġuḷǡndan ḳırpıtdı 

(278) çıḳ çıḳaḷım çardā 

(279) yem ataḷım ördē 

(280) ördek velvelesini çaḷdırmış 

(281) kėsgi getir kėselim 

(282) ölçü getir biçelim 

 

(283) ölçü getir ölçelim, kėsgi getir biçelim. (284) mesel bu. (285) evel yörǖke çocuḳḷarı 

birikdirilerdi yaşḷı adamḷar mesel döküvėrilerdi. (286) bȱ‿sürü çocūm var, āşam da 

çimdiriyin, zabah da çimdiriyin. (287) nėy bunu bil dėllerdi (288) nėy, ġaşşıḳ. (289) bȱ‿sürü 

çocūm var götü çöplü çöplü, biliŋ dėllerdi. (290) üzüm dėrdik. (291) bỻle mesel, hindi bu 

meseller yoḳ, bȫle diyen yoḳ ġayrí.
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12. Metin 

Anlatan: Yeter Bozer, 80 yaşında, Okur. 

Derleme Yeri: Kemer Mahallesi 

Konu: Yörüklük Anıları, Halk Hekimliği, Manavlar ve Manavlık, Dokuma İşleri, 

Çeşitli Araç-Gereçler, Giysi Yıkama, Ekmek Yapımı, Tarhana Yapımı, Evlenme 

Anıları 

 

yörüklük anıları 

(1) onu şindi, aḳḷım ėrdi ėreli, bildim bileli ben kemerde dōdum, bitdim, böyüdüm. (2) 

yaḷıŋız benim båbam, båbamıŋ annesi bozāmátlíymíş, dėdēŋ hilá aḳrabaḷarīmış. (3) 

annem şėylīmiş, çocuḳḷar biliyo da ben bilmēyom. (4) saraşḷıdan mıymış o tarafdan 

manavġaTıŋ köylüsǖmüş.  

(5) ġuzum, bura çoḳ ısıcaḳ oḷurdu. (6) burda ġaḷan keFini hazırḷar, ȫle ġaḷırdı. (7) bura yaz 

gėldi mi herkeS yayḷaya göçer, burda zor yaşanıḷırdı. (8) hindi esgiden hė̄ç bi şėy 

yoğudu ġuzum, bȫle boḷḷuḳ moḷḷuḳ arama. (9) esgiden şu ġoyunḷarıŋ yuŋu var‿a, 

Ḳoyunḷarıŋ yuŋunu eğirillerdi. (10) esgileri anḷaddıracāsaŋ, ġoyunḷarıŋ yuŋunu 

eğirillerdi. (11) båbanneŋ de bilir onḷarı, eğirillerdin. (12) sırtımıza gėyecek bi şėy yoḳdu, 

onḷarı doḳuḷḷardı düzende. (13) bizim ayǡmıza etēŋ yėrine onḷarı dikellerdi. (14) pambī 

eğirillerdi, çarḳ varıdı, çarḳda pambī eğirillerdi, bez doḳuḷḷardı, bize gömlek dikellerdi, 

ayǡmıza bȫle kȱḷot dikellerdi. (15) ayǡmıza gėyecek ayaḳḲabımız yoḳdu. (16) bi öküz mü 

öldü, bi inek mi öldü, onuŋ derisini ġuruduḷḷardı, ayaḳḷarımızı bȫle ġoduruḷḷardı, oŋa 

göre çízaḷḷardı. (17) ondan bi çarıḳ dikellerdi ayǡmıza, onuyḷa yaşardıḳ. (18) yoḳdu, 

ayaḳḲabı ne bilmezdik. (19) amma esgiden develer varıdı, inekler varıdı, davarḷar 

varıdı. (20) biz burdan, yaz gėldi mi göç ėderdik şu ġarḷı dāḷara, yayan. (21) ġarḷı dāḷarıŋ 

arḳasına aşardıḳ. (22) yayḷamız, toḳa yayḷası. (23) ordan, bi ay mı oturuduḳ, iki ay mı 

oturuduḳ, göç ėderdik. (24) ėyniFden sarıçayıra gėderdik, şėy var, dereköy var, 

dereköye gėderdik, çetminiŋ ora ġonya tarafına gėderdik. (25) ordan dönerdik güz gėldi 

mi buraya inerdik. (26) óŋümüzde hayvan, deve, sīr, hepsi oḷurdu. (27) yayan o dāḷarı 

gezer gėlirdik baḳ bizi, yayan. (28) burdan bir ġaḷḳardıḳ göçümüzü sardıḳ mı hurdan 

yėniköyüŋ üsdünde düzişam var, ora ġonardıḳ. (29) orda bi gėce yatırdıḳ, göçümüzü 

sarardıḳ, hāydi baḳaḷım ġarġıhanınıŋ ora, orda da bi gėce dururduḳ. (30) ordan 
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göçümüzü sarar murdiçine varıdıḳ, şo kėsik var, kėsīŋ dibine. (31) o dǡŋ dibinde bi gėce 

de orda ġaḷırdıḳ. (32) ordan göçümüzü bi sarardıḳ, hādi baḳaḷım, ėynife inerdik, 

ėyniFden de göçümüzü bi sarardıḳ b zyurda varıdıḳ. (33) b zyurddan bi sarardıḳ 

toḳaya inerdik. (34) şu bėşġonaḳ taraFına, o gördǖŋ ġoca dāḷarıŋ araḷarına, oraḷar düz 

ȯva, ora gėderdik. (35) amma ırātımız ėyiydi, pėynir, yā, ėt boḷudu. (36) letin bȫle tomatis 

momatis bilmezdik, yoḳdu. (37) ḉay yoḳdu, bilmiyoduḳ, dāḷarıŋ ḉayını bişiriyoduḳ. (38) 

derilere pėynir basıyoḷḷardı annelerimiz, båbaḷarımız. (39) deri pėynirleri, deri yāḷarı. (40) 

pėyniri sütden [yapaḷḷardı]. (41) gėçiyi sāḷḷardı, sȱmadan pėynir mayasını ataḷḷardı, 

üsdünü basdırıḷḷardı. (42) pėynir yȱrt gibi dutar, dutduḳdan sōra pėyniri bȫle kėsellerdi 

Ḳaşşıḳḷan. (43) o beklerdin yarım sāt ġadar, ondan sōna o suyunu saḷar. (44) ondan sōna 

pėyniri bȫle eğirdikleri, ördükleri, toḳuduḳḷarı şėylere, bezlere kėse dikellerdi, onḷara 

pėyniri basaḷḷardı, üsdünden basdırıḷḷardı. (45) suyu bitdi miydi onuŋ, ġuPġuru oḷurdu. 

(46) pėyniri kėsellerdi, duzḷaḷḷardı, ȫle bi deriye basTırıḷḷar basTırıḷḷar birikTirilerdi. (47) 

bayā bi deri doḷdu muydu onu tekrar dökeller, bȫle soFra beziniŋ içine dökellerdi. (48) 

onu elleriyle owçaḷaḷḷardı. (49) ondan sōra yėniden o pėyniri tavḷaḷḷardı, deriye 

basaḷḷardı. (50) o pėyniri yėmesseŋ yėme. (51) otur ġayrí yė. (52) yāḷı oḷurdu, çoḳ gözel 

oḷurdu. (53) tereyǡnı da makineler varıdı, eskiki makineler. (54) süT makineleri oḷur 

çėker, onda südü çeviriler. (55) anneŋ getiri südünü, ben getiriyin, sen getiriŋ, o getiri, 

o getiri, dört bėş gişiniŋ maḷḷarınıŋ südü gėlirdin ġazanḷara. (56) ġazanḷarda y rdu, 

südü, yǡ aḷan y du. (57) hă ödüşleşillerdi. (58) ondan sōna makinede çėkellerdi, yǡ bura 

ayrıḷır, yāsı südü o yanna ayrıḷır, onu pėynir yapaḷḷar, sataḷḷardı. (59) sataḷḷar mıydı ya, 

pėynir basaḷḷardı. (60) ável aḷan y du, y rdumuş, südümüş, pėynirimiş kimse 

aḷmazdı. (61) neden ġuzum biliŋ mi? (62) herkezde d l, sen de eskiki adamḷardansıŋ, aḳḷıŋ 

ėrmeli. (63) yavrum, eskiden millet savaşdan çıḳmış, buraḷarda kimse yoḳTu, insanḷar 

yoḳTu. (64) şurda yirmi veya͜uT varmışTır, yirmi sėnesindir insanḷar ço͜aḷdı. (65) kimse 

yoḳTu buraḷarda, çaḳaḷḷar pavḳırırdı, ben ġorḳardım. (66) sāde bi benim ev varıdı o 

tepede, buraḷar bütün ormanıdı. (67) kimse yoḳdu, ıs cıs yoḳdu, herkeS sōradan gėldi. 

(68) ondan sōra pėyniri, yǡ, y rt çaḷaḷḷardı. (69) çevirdikleri yāḷı südü, y rt yapaḷḷar, 

onu birikdirilerdi bi tuḷu͜ā, sōra bi yayaḷḷardın onu. (70) amān bi tuḷuḳḷar oḷurdu, onda bi 

yayaḷḷardı, ilēnlerde ġahbá yā dayanır ġaḷıdı da aḷan yoğudu. (71) işde bȫle gėşdik 

yavrum, ġuzum. (72) tereyā dėllerdi, yirmi bėş ġuruşudu kiḷōsu, oḳġası. (73) kiḷō d l de 
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oḳġası yirmi bėş ġuruşudu. (74) onu biliyom ben, esgiden delikli paraḷar varıdı. (75) 

ik ‿buçuḳ ġuruş, ortası delik, onḷar varıdı. 

(76) yayḷaya hindi yėyecek, içecek. (77) yayḷaya gėdec z d  mi, burdā manavḷardan 

annelerimiz, båbaḷarımız aḷıḷḷardın onu. (78) şȫle bu ġadar evel inciri çoḳ ġuruduḷḷardı. 

(79) hī yėmiş, incir de dėllerdi, onu çoḳ ġuruduḷḷardı. (80) onu bizim datḷımız, yėmemiz, 

içmemiz oyudun. (81) darı çorbası, sǖT, y rt, pėynir, ondan sōra ġuru incir, başḳa 

yoḳTu, bunḷarıḷa. (82) bunḷarıḷa yaşarıdıḳ biS amma sāḷamıdıḳ. (83) baḳ ben seksen 

yaşındayın, sāḷamıdıḳ. (84) ámma hindi yėdīmiz her şėy boḷ, hasdaḷıḳ yuvası. (85) onḷar, 

eskikinler başḳa. 

(86) develerimiz, mayaḷarımız varıdı. (87) ėrkek deveye lök dėller. (88) tülü develer, maya 

dėdikleri, onḷar bi çėşid‿oḷudu, başḳa oḷudu. (89) hörküşleri oḷudu onḷarıŋ, tam bėliniŋ 

üsdü yǖsek oḷudu. (90) dişilere ġayaḷıḳ dėllerdi. (91) deve yüklü oḷdūnda bortḷacı dėller, 

botḷacı dėller, botḷācaḳ dėller. (92) evel ȫle dėllerdi.  

(93) şindi bi de sene şunu dėy n ben, sen benim ōḷan ġardeşimsiŋ ya d  mi, ben de ġız 

ġardeşiŋ sáná ābī dėmek yoḳdu, dėmezlerdi. (94) aḳa dėllerdi, bunu dėllerdi. (95) şindi 

evel burda ne dėllerdi haḷam, biliŋ mi? (96) domatise ġavata dėllerdi, patiti ġavata 

dėllerdi esgiden. (97) bizim kemere esgiden fāraTḷı dėller miş. (98) neden dėller miş bunu 

biliŋ mi? (99) evel biz hilá yȱmuşuz canım, evel kemerde biḳaç ev varımış. (100) kemere 

bir̥ hasdaḷıḳ gėliyoru, sabāḷa bi ġaḷḳıyoḷḷar, eviŋ içinde ḳaç kişi var serli, yā bir ya iki. 

(101) ondan dėllerimiş, gėldīnde adamḷarı ġırmış geçirmiş, heP ölü sabāḷa. (102) ȫle şėye 

ölet dėller, fāraTḷı dėller oŋa. (103) yāni kökcünüŋ, iḷarmaḷıḷar var, onḷarıŋ bi ġızı varıdı 

şėriFe. (104) onuŋ bic z ġocası ġaḷmış evden. (105) sabāḷa bi ġaḳmış, ana, båba, ġardaşḷar 

hePsi serli ġaḷmış, aḷḷāŋ işi. (106) ondan fāraTḷı dėmişler o köyüŋ adına, kemere. (107) 

hindi ben bura gėldīmde haḷam, bu işamıŋ içinde īs cīs yoḳ, bi ġuş öterdi. (108) hu 

gördǖŋ yėrde ormandan, hėç ev mēv yoğudu. (109) bi ġasapḷarda ġasabıŋ ġoca evi 

varıdı, başḳa yoğudu. (110) bi de huraya çamıra girellerdi, hacı͜ āsımḷarıŋ oraya. (111) vaḷḷa 

bilmen işde hasdaḷanan bura gėlirdi işde, burasına ġadar girellerdi çamıra. (112) iḷan 

çoğ‿oḷurdu.  
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(113) bi de şu oḷurdu. (114) deŋiziŋ içi daşḷı ya, kenarı da daşḷı, daḷġa vurduḳ sıra o daşḷarıŋ 

oyūna su doḷardı. (115) su doḷduḳ, güneşden ġuruduḳ sıra duz oḷurdu. (116) köylüler etmek 

ėdec  duzu ordan topḷar gėlirdi.1 

 (117) ha, ben sene onu da dėy n. (118) esgiden, benim aḳḷım ėrdīnde bunuŋ annesi, 

benim annem, bunḷar yaparḳan gördüm ben. (119) sabah ėrkenden, temsil, seni anneŋ 

ġaḷdırıdı, giderdi deŋizden su doḷduru gėlirdi. (120) onuyḷa hamır yuŋuruḷardı, yėmē 

ġuḷḷanıḷḷardı. (121) şüŋkü insanḷar deŋize girme hėç yȱdu. (122) bu turizim gėlince batdı 

deŋiz, pırıḷ pırıḷıdı. (123) sorḳun morḳun heP deŋiz suyuyḷa yuŋurudu hamırı. 

 (124) esgiden de yāmır bü‿seneki yāmır gibi yārdı, hėç göz açmazdı. (125) şu 

benim ġızḷarıŋ eviniŋ öğünden dut, tā o tepeniŋ dibine ġadaḳ, ormanıŋ kör tiken 

ormanıŋ içinden bi patike yoḷ varıdı, ordan geçerdik. (126) yoḷ hilá yȱdu, burdan 

gėderdik. (127) bi patike yoḷ varıdı ėşşekleriŋ gėdiP gėldī, iŋekleriŋ gėdiP gėldī bi yoḷ 

varıdı, ordan gėderdik. (128) tikenler batardı şuraḷarımıza, ayǡmızda ayaḳḳap yoḳ. (129) 

yāmır yārdı aynı bü‿senekībi. (130) hėç yāmır, esgiden gėce gündüz yārdı, toḷu atardı, 

açmazdı. (131) su, bu dāḷarı kürür gėderdi. (132) bü‿sene işde eskiki yāmırḷar yādı. (133) 

amān yavrı̊m, ġuzum, ne ayǡmızda ayaḳḳabı ne sırtımızda sırt. (134) gėliyoduḳ, deveyi 

şuraya, şo tepeye, develeri güdüyoduḳ. (135) titireriz yāmırdan, daşḷarıŋ oyuḳḷarına 

soḳuḷuyoz, yāmır yādı mı. (136) oraya develeri bāḷayoduḳ, ayaḳḷarını hȫle büküyoduḳ, 

bāḷayoduḳ. (137) hadi baḳaḷım kemere gėdec z yayan, āşamıḷā. (138) etmek yoḳ, aş yoḳ, 

ġarnımız aç gėdiyoruyuz, oraya varıyoruyuz. (139) bi varıyoruyuz, su buramıza çıḳar, 

geçemeyoz. (140) suya girseŋ, su götürüp o ġåca͜āsımḷarıŋ o bo͜azdan götürüp tıḳar. (141) 

ordan anaḷarımız, båbaḷarımız tepeye çıḳaḷḷar, totalíŋ ordā tepeye, gėlmeŋ, gėri gėdiŋ. 

(142) biz ordan gėri dönerdik. (143) şurda cámekenciler var‿a haḷam, orda haḷamnıŋ 

bic z evi varıdı, bi haḷamıŋ örme evi varıdı. (144) haḷamıŋ evine heP dönerdik, bėş aḷtı 

çocuḳ orda beklerdik. (145) çoḳ çėktik bizler, ekmek yoḳ, aş yoḳ. (146) süt boḷ emme, darı 

çorbası bişiriller. (147) emme sāḷamıdıḳ. 

(148) anam şė yapardı írāmetli, hamır yuŋurudu. (149) şu ġuḷaḳ kePçesi gibi hamırı 

yasbıḷdırdı, çökel  döşşerdi bi içine dökerdi hȫle. (150) ġuḷaḳ dėllerdi oŋa, çoḳ gözel 

oḷurdu o.2 

 
1 Bu paragraf Yeter Bozer’in eşi Tayyar Bozer’den derlenmiştir. 
2 Bu paragraf Yeter Bozer’in eşi Tayyar Bozer’den derlenmiştir. 
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 (151) yėdīmis darı çorbası, sǖt, y rt, pėynir, nuhut, ġuru fasȱlle. (152) bunḷarı 

yėrdik hep, bütün milletiŋ yedī oydu. 

 

halk hekimliği 

(153) şindī, temrē oḷdū zaman gicişirdin, oŋa beyaz sowanı oḳuḷḷardı, sürellerdi, 

gėçerdin. (154) vaḷḷā bilmen onu ġayrí ne oḳurdu, hocaḷara oḳutduruḷḷardı, yaşḷı ġadınḷar 

oḳurdu. (155) hā, ocaḳḷarı varıdı, onu sürellerdi. (156) hindi, ivriz dėllerdi, yanıḳ gibi bȫle 

insanḷarda, çocuḳḷarda bi şėyler oḷurdu. (157) ilḇiz dėllerdi, onu da şu sümüklü böcüler 

var‿a. (158) o sümüklü böcüleri daşḷarıŋ aḷtḷarından, tabi sümüklü böcü onuŋ içinden 

çıḳıḳ da ġabī oḷur. (159) o ġabīnı topḷaḷḷardın, onu yaḳaḷḷardın, onuŋ külünü sürellerdin, 

o gėçerdin. (160) bir de dişlerimiz ārıdı d ‿mi? (161) ġatlēn doḳTur ne bilmezdik, pense 

Furuḷmazdı. (162) onu da tosbānıŋ ġabī var‿a. (163) ölmüş tosbānıŋ ġabīnı áteşde 

yaḳaḷḷardı, onuŋ külünü başḳa dişe doḳatmazḷardı, o çürük yerine onu ataḷḷardı. (164) o 

diş kendilīnden dökülü varı gėderdi. (165) emmē ötė̄ dişine doḳatmācaŋ. (166) o çürǖŋ 

içine şȫle ġarġıyı ġoḷḷardı, içinden de üfürüllerdi onu içine. (168) ordan o çürük diş ne 

ārır ne görür, dökülü varı gėderdi. (169) esgiden bȫleydi ġuzum. (170) mīdámiz ārıdīnda 

Ḳatran sürerdi annem.  

(171) Ḳatran, şu Ḳatran āşḷarından Ḳatran çıḳarıḷḷar, pȱse gibi Ḳatran çıḳarıḷḷar. (172) oŋa 

şindi baḳ, o gėne doḳTur, o Ḳatran iḷaş. (173) yayḷaḷarda böyük āşḷar var, ġuru yıḳıḷmış 

āşḷar. (174) senelik onḷarı gėdeller ġabīnı soyaḷḷar, o zırf çıra oḷur. (175) temsil, şȫle 

insanḷara aynı bu somyanıŋ enlilīnde ġabir ġazaḷḷar, yėri ġazaḷḷar hȫle, ordan bi delik 

açaḷḷar. (176) bȫle bi delik açardı båbam, şu arḳası da açıḳ oḷudu. (177) ondan sōra o çırayı 

aynı Sobaya atdīmız gibi ġıyardı. (178) ġıyardı uzun uzun, onu gözelce dizerdi, 

doḷdurudu burayı. (179) onun üsdünden iládin āşḷarınıŋ daḷḷarını kėser, döşşer üsdüne 

örter. (180) örtdükden sōra da çamırı ġarardı, çamırıḷa üsdünü sıvardı havā‿aḷmasın 

dėyi. (181) ordā deliē̮ de şȫle bi ġazıḳ yapardı o delī gözelce tıḳardıḳ, dibini de sıvardı. 

(182) bȫle de bi yaḷaḳ ġazardı aşşāya, burdan da ataşḷardı båbam, şurdan da ataşḷardıḳ. 

(183) o ā͜ĭr ā͜ĭr yana yana yana, ordan ḳatran aḳardı. (184) işde evel bȫle yapıḷırdı ġuzum. 

(185) íşamdan dė̄l, íşamıḳı ayrı, işamdan pȱse çıḳar. (186) bu ḳatran, ḳatranıŋ ācı var. 

manavlar ve manavlık 
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(187) biz yörüklerdeniz. (188) biz yayḷaya gėtdīmiz için, yayḷaya ḱóşüp indīmiz için bize 

yörükler dėllerdin. (189) burda Ḳaḷan manavḷar yayḷayı bilmezdi. (190) siz yörüksüŋüz, 

göçüyorusuŋuz dėllerdi bize. (191) burda ġaḷan manav, yayḷaya gėdiP de iniP çıḳanḷara 

yörük dėllerdi. (192) hep si de aynı, farḳı yoḳ ġuzum. (193) dōru, vaḷḷā ne bil n? (194) 

buranıŋ ıssıcǡna dayanıḷmazdı. (195) şėy, şindi, ōḷum, esgiden burda ġaḷanḷar keFinini 

hazırḷar da ġaḷırdı, o ġadar ısıcaḳ oḷurdu. (196) amma yayḷaḷar serin oḷur, üşürsün, ḳar 

yėrsin orda, ḳar boḷ oḷur. (197) hă ḳarḷama yaparıS. (198) ḳarḷamaya y rt ġorduḳ, içine 

ḳarıŋ, baḷ ḳorsun.  

pekmez yapımı 

(199) bekmezi sōraḷardan annem yapardı, burda yėrleşik, yayḷaya göçerke yapmazdıḳ. 

(200) yayḷadan ġaḷdıḳdan sōra, buraḷar bizim bāçayıdı. (201) üzüm çoğudu, anam bekmez 

çıḳarıdı. (202) bekmezi, yıḳarsıŋ üzümü. (203) bȫle şėy var, tekne varıdı, āşdan tekne 

yapıḷırdı bȫle. (204) ordan bi delik ġoḷḷardı, onu tıḳaḷḷardı. (205) çíynaḷḷardı, ordan suyu 

aḳardı, onu ġazanḷara Furuḷḷar. (206) bėyaz topraḳ oḷur ev sıvadıḳḷarı, onḷarı ataḷḷardı, 

ġaynatıḷḷardı, bekmez oḷurdu. (207) mėşe āşḷarından yapıyoḷḷardı tekneyi, dut ācından 

yapaḷḷar, mėşe ācından yapaḷḷar. (208) ama şindi ȫle dė̄l, şindi yıḳayoḷḷar, çuvaḷa 

ġatıyoḷḷar, ondan sōra çizmeyi de gėyiyoḷḷar, çíynāvėriyoḷḷar. 

 

dokuma işleri 

(209) hindi ısTar varıdı, ısTar dėllerdi adına. (210) hindi ısTar varıdı burda bi tāne, delikli 

ȱk‿üç yėrinden, bȫle direk dikeller bi de oraya. (211) orda şėy varıdı ipi çėzellerdi, oŋa 

saraḷḷar saraḷḷar, burda kilim doḳuḷḷardı, çuvaḷ doḳuḷḷardı. (212) esgiden bȫle işde 

būdayıŋı, unuŋu doḳuduḳḷarı çuvaḷḷara ġataḷḷardı. (213) yoḳ, çadırı bi sefer doḳuḷḷar, 

bayǡ bėş on sene gider o doḳuduḳḷarı. (214) Keçileriŋ ḳıḷından doḳuḷḷar çadırı. (215) ondan 

sōra g zelce dikeller, kenarḷarını şu haḷı gibi çuḷḷar doḳuḷḷar ḳıḷdan. (216) onu da bȫle 

çöpden şė yapaḷḷar, gėçirillerdi. (217) haḷı çuvaḷḷarı oḷur̥du, haḷı doḳuḷḷardı, bacım 

doḳurdun onu benim. (218) ȫle ġoḷḷardı, sırtımız içinde oḷur̥du, her şėyimiz. (219) ḳıḷ çuḷu 

serellerdi, onuŋ üsdünde yatırdıḳ, ḳıḷdan doḳuḷḷardı. (220) áteşi de yaḳaḷḷardı, yāmır da 

yādī zaman o ḳıḷ çadırdan su gėçmeS. (221) yāmır yādī zaman sıḳışıyoru, su gėçmēyor, 

yāmı̊rı gördǖ zaman. (222) yoḳ ḳadınḷar doḳurdu, benim annem doḳudu. (223) āşḷarıŋ 
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direklerini ḳatran ācından, iládin ācından toruḷarı kėsiyoḷḷardı. (224) üş tāne direk 

kėsiyoḷḷardı, birini ortaya, biri ora, biri ora. (225) ḳıraŋḷarını da kendir iplerle 

bāḷayoḷḷardı. (226) ġazıḳ çaḳıyoḷḷardı yėre, yıḳıḷmasın dėyi. (227) kėçe doḳurduḳ, ben de 

doḳudum. (228) onu şindi bȫle, ġoyunḷarın Ḳuzḷadī güççük Ḳuzuḷar var‿a, onḷar biraz 

böyüdǖ zaman onḷarıŋ yuŋḷarını ġırḳaḷḷar, ısıcaḳda. (229) ġırḳdıḳḷarı maḳasa ḳırḳḷıḳ 

dėllerdi. (230) o ḳırḳḷīḷan kėseller yuŋunu, g zelce, o ḳuzuḷarıŋ yuŋunu. (231) hȫle bi ḳıḷ 

çuḷ serellerdi, hu haḷı gibi. (232) ondan sōra ipi boyaḷḷardı. (233) esgiden boyaḷar 

yayḷaḷardan, ot boyaḷar var, kökleri var bȫle bȫle, kök boya, onūḷa boyaḷḷardı. (234) 

ondan sōra çiçek yapaḷḷardı bu haḷınıŋ şėyi‿ğibi, o ḳıḷ çuvaḷıŋ üsdüne. (235) onuŋ 

üsdünden de yuŋu döşşellerdi. (236) ısıcaḳ suyu çilellerdi hȫle imişdirir çilellerdi. (237) 

ondan sōra onu şȫle düreller, buraya bi tāne şėy ġoḷḷar, dėyivėr direk ġoyuyoḷḷar bȫle. 

(238) o dir  buraya ġoḷḷar, bu yuŋuŋ üsdüne. (239) onu bȫle bȫle sıḳca sara sara 

başa‿ğadar gėdeller, sōra onu ısḷadıḷḷar. (240) ondan sōra ġoḷḷarıŋı sıvarsıŋ, çaḳıḷı 

döşşeller yėre, üş Tāne ḳadın, ha båbam ha. (241) bişer orda o ġayrí, ondan sōra 

çıḳarıḷḷar, sereller, ne g zel kėçe. (242) her zaman d l, onu yayḷada yapaḷḷar. (243) kök 

boya dėllerdi, bȫle yayḷaḷarda, topḷaḷḷar, boyaḷḷardı. (244) ben Küççǖdüm o zamannar. 

(245) [kepenek] yapaḷḷardın, aynı bu ġuzu yuŋundan bişiriller kepenė̄. (246) temsil, bȫle 

kėçeyi bişirdiler, burayı bükellerdi, burayı da bükellerdi şȫle, şurayı dikellerdi, burayı 

da dikellerdi. (247) içine adam şurdan girerdi, öŋü açīdı, aŋḷadıŋ mı? (248) onu ġoyun 

güdenler, davar güdenler gėyerdi. (249) sürücü dėyi, işde ġoyun güdenlere dėller, 

çobanıŋ patŭronu dėllerdi oŋa. 

çeşitli araç-gereçler 

(250) bişşek, y rt yaydıḳḷarı bişşek. (251) ācı, şȫle yuvarḷaḳ bi ācı burdan deliyoḷḷar, 

burdan, burdan, burdan deliyoḷḷar. (252) ortasına bi Sopa taḳıyoḷḷar, y rt yayıyoḷḷar. 

(253) gėçiyi, temsil, bi davar kėsdiler d ‿mi? (254) o gėçiniŋ derisini bütün çıḳarıḷḷar, 

onu mėşe külüyle sívaḷḷardı, ısḷadıḷḷardı. (255) mėşe külünüŋ içinde ne ġadar durudu 

ġayrí bilmen. (256) durdurduḳdan sōra, onu şȫle ėdivėrdiler miydi bi‿dene ġıḷı 

ġaḷmazdı. (257) ondan sōra onu yúrler, yıḳaḷḷar, boḷca duzḷaḷḷar. (258) biraz ġurudu muydu 

şėye sürteller ġayrí, daşa sürte sürte ne gözel içi aḳ paḳ oḷudu. (259) hȫle üş dene dirē, 

temsil şȫle, bi de orasına ġoyuyoŋ, tuḷū da bāḷıyoŋ oraya, yayıyoŋ. 
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(260) taḳırdavıḳ, hā, o āşdan. (261) onu āşdan yapıyoḷḷar. (262) şȫle, şu āş, yuvarḷaḳ. (263) 

şurdan bi delik, o ācı şu enlilikde, soba gibi eklemeli eklemeli ėdiyoḷḷar, soba gibi 

oḷuyoru. (264) ondan sōra burdan bi delik ġoyuyoḷḷar, buraḷarını ġaPadıyoḷḷar. (265) içine 

y rdu ġoyuyoḷḷar, saḷḷayoḷar.  

(266) turan, şėy desti o, topraḳdan yapdıḳḷarı. (267) o bildīmiz topraḳ destiler var‿a, hȫle 

güpler oḷur, turan dėller oŋa. (268) onuŋ şȫle gücücük bi delī oḷur āzınıŋ şurasında, bu 

āzına da hȫle şėy bāḷaḷḷar, tuḷuḳdan bi şėy yapaḷḷar, bāḷaḷḷar. (269) bȫle bȫle yapaḷḷar, dā 

çıḳarıḷḷar, oŋa turan dėller. 

(270) teFe, şėy, pambī eğiriyoḷḷar ya, onu o teFeye gėçiriyoḷḷar. (271) pambī çarḳda 

eğiriyoŋ. (272) ondan sōra onu ayaḳḷarına ġoyup bȫle bȫle yapıyoḷḷar, bu uzunḷuḳda o 

teFeye gėydiriyoḷḷar. (273) ondan sōra o çarḳ da masır. (274) şu bildīmiz ġarġı var‿a, ince 

Ḳarġıḷardan şȫle şȫle kėsiyoḷḷar yüz ġadar ya͜ut tā fazḷa. (275) onḷara o çarḳıḷan ip 

sarıyoḷḷar, selmine sarıyoḷḷar, meki̮ē ġatıyoḷḷar, ȫle toḳuyoḷḷar. (276) cırmaḳan dėyi, 

haraḷda şuna dėller ellēm, şȫle caḳḳıdı cuḳḳudu doḳuyoru, mekik dönüyoru, mekik. 

 

giysi yıkama 

(278) şȫle yıḳardıḳ, şindi ġazana suyu ġoḷḷar, ġazanda su ġaynar. (279) huraya da bi tenike 

ġoḷḷar, tenikeniŋ içine mėşe külünü doḷduruḷar, ordǡ ıssıcaḳ suyu da üsdüne dökeller. 

(280) o kül orda çoḳ gözel oḷur, arı sabın gibi oḷur o. (281) ondan sōra ġabaḳ var ġabaḳ, 

bȫle sapḷı ġabaḳḷar var. (282) kevki dėllerdi oŋa esgiden. (283) sapḷı bȫle ġabaḳḷar oḷur, 

onuŋ içine bi bėze sabınḷarı bāḷarıS, sabını ḲatarıS, bāḷarıS, o kevkiniŋ içine ġoruz, 

ısıcaḳ sūḷan şȫle, şu elimizlen şȫle çerper, şȫle toḳucu da Furuyuz. (284) toḳucuḷan 

yıḳardıḳ, ama ne gözel çamaşır yıḳardıḳ, hasdaḷıḳ yoğudu. (285) toḳucaḳ da dėrsiŋ, toḳuş 

da dėrsiŋ, ikisi de toḳucaḳ. (286) bi de kevki, ġabaḳdan kevki. (287) toḳucǡ āşdan 

yapaḷḷardı, dut ācından yapaḷḷar, mėşe ācından yapaḷḷar. (288) onḷardan hȫle sapḷı 

toḳucaḳ yapaḷḷar, sırtı onuyḷa yıḳaḷḷardı. (289) çamaşırı, kilimleri, her şėyleri o toḳucuḷa. 

(290) çaya bȫle, o ġarġıhanınıŋ ordā çaya ataḷḷar. (291) kilimleri, ḳıḷ çuḷḷarı, her şėyleri 

toḳucuḷan orda yıḳaḷḷardı. (292) çoḳ gözel di, eskiki devirler nerde be, çoḳ gözel oḷurdun. 
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ekmek yapımı 

(293) ekmė̄ işde, senidiŋ oḷur, oḳḷāŋ, şişiŋ, sacıŋ. (294) ondan sōra sacı küllersiŋ, ataşı 

yaḳar, Fururduŋ. (295) ondan sōra hamırı yūrurḷar. (296) nayḷon ilēni çocuḳḷūmda hėç 

görmedim ben. (297) baḳırdan ilēn oḷurdu, baḳır ilēn ġaḷayḷı. (298) onda hamırı 

yuŋuruḷḷardı. (299) işde fazḷa ekmek yapmazḷardı, her ǥún, ǥúnlük yapaḷḷardı. (300) hemen 

biráz etmek atıvėriler, o ǥún onu yėller. (301) kisiren hayḷa bende var, şėyden demirden. 

(302) bükme yapıḷırdı, pėynir mėynir boḷudu, yāḷanırdı ondan sōra bi de tereyǡnı. (303) 

ġoca darı unumuz oḷurdu. (304) ondan ısıcaḳ sūḷa yuŋuruḷurdu, pattıḳ yapıḷırdı, tereyǡḷa 

boḷca yāḷanırdı. (305) şėy yapardı annem, südüŋ ġaymǡnı topḷardın, ġaymaḳ birikdiridin. 

(306) onu Ḳışın burda bize bȫle bazḷama açardı, arasına o ġaymǡ sürerdi. (307) tekrar onu 

topardır meleski yapar, tekrar yapar saşda, o çoḳ gözel oḷurŭdu. (308) ġatmer ayrı, ġaba 

ekm  yaparsıŋ, bişirisiŋ, bişirdikden sōra tereyǡḷa yāḷarsıŋ, saca bi atarsıŋ, ġatmer dėyi 

oŋa dėller. (309) amma onḷarı canım isder de n deyin yoḳ hindi. (310) tereyǡ yoḳ, ḳoḳusu 

da yoḳ, bi şėyi de yoḳ. 

tarhana yapımı 

(311) un tāranası yapmazdıḳ evel. (312) buḷġurdan, buḷġuruḷa südü bişirillerdi yörükler. 

(313) onḷarı serellerdi kilimleriŋ üsdüne, ġuruduḷḷardı, ġışın çorba yapaḷḷardı. (314) bir̥ de 

tāranayı, boḷ ġoca ġazana ayranı Furuḷḷardı. (315) ondan sōra ġırmayı da gendileri, 

d rmen varıdı, d rmende gendileri çekellerdi. (316) o ġırmāḷan onu bişirillerdi, ġışın 

bişirillerdi, çoḳ gözel oḷur̥du. (317) ġoca tāranıŋ içine ayran ġoyaḷḷardı, başġa bi şėy 

ġomazḷardı. (318) ayran, ġırma būday, ikisi. (319) tuḷū, ayranı yaydı mı anam, dökerdi 

ġazana, ȫle yapardı. (320) ama, evel, bizim yayī yaydīmız zaman annem herkeze birer 

helke ayran ġatardı. (321) içinde birer Ḳoca topaḳ yā ġordu, heP ġoŋşuḷara dǡdıḷırdı, evel 

ȫleydi, heP vėrillerdi. (322) ondan sōra tāranayı bişirdi mi birer tabaḳḷara ġataḷḷar, 

üsdüne de tereyǡnı ġor, heP ġoŋşuḷara dǡdıḷḷardı. (323) bazar ǥúnleri, cúmė̄rtesi ǥúnleri 

bişi yapaḷḷardı, herkeSe dǡdıḷḷardı. (324) şindi yoḳ, yoḳ yāni. (325) evelden ne yėrseŋ dadı 

çoḳ gözel di, şindi hėç bi şėyiŋ dadı yoḳ. 

evlenme anıları 

(326) işTe tayar amĭcaŋḷa da evlenmemiz, båbam sideye vėrdi beni. (327) ben de sideye 

varmaḳ isdemedim, sidelileri sev̥miyodum. (328) ondan sōra görümcem, geçenkī ölen 
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bunuŋ böyǖ, onuyḷa sarıḷarda ḷortuŋ ġızı neFise dėller biri var, o ikisi Ḳandırdıḷar beni. 

(329) on sekiz yaşında bi çocūdum, işde ḳaḳdım bunuyḷa ġaşdım gėtdim. (330) sōra 

pėşman oḷdum emme çocuğ̥‿aḳḷı. (331) ben antállede durudum boba. (332) köküm bura 

canım. (333) dǖnler çoḳ gözel oḷurdu. (334) dǖnler  hindi, bi cúma bayrǡ dikellerdi. (335) 

ėrtesī cúma gėlini aḷıḷḷardı. (336) bi haFTa davȯḷ dö͜ülürdü. (337) [bayraḳ] ėrkek evine 

dikilirdi. (338) bayrǡŋ üsdüne sowan ş dellerdi. (339) mendiller oḷudu, ėrkek mendilleri, 

kenarḷarı nağ̥ışḷı, onḷardan daḳaḷḷardı. (340) ondan sōra basma daḳaḷḷardı. (341) evel ȫl di. 

(342) davȯḷḷar çaḷını, milleT oynar, yėmekler vėrilir, davarḷar kėsilir. (343) keşḳah oḷurdun, 

ėt oḷurdun, ġuru fasȱlle oḷurdun, çorba oḷurdun. (344) bāzı çorba oḷmassa, şė‿yapaḷḷardı, 

pirinc le süTḷaş yapaḷḷardı. (345) ėt ayrı, nȯh̥ut ėt le bişir, keşḳah ayrı bişirilidi. (346) onḷar 

ȫle yapıyoru, bizim bura ȫle d l. (347) nuh̥uduḷa ėt bişer, keşḳah ta ora bişer, tereyǡ 

dökeller üsdüne. (348) ben de severin, ay ġuzum benim. (349) vaḷḷā o günler gėlse isdēyom 

ben.
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13. Metin 

Anlatan: Hasan Küçük, 76 yaşında, Okur-yazar (Az). 

Derleme Yeri: Oymapınar Mahallesi (İdrisli Yörükleri) 

Konu: Karışık Anılar 

(1) benim is mim hasan küçük, yaḷıŋız ḷ bım deli hasan. (2) yėtmiş aḷtı, ḳırḳ üçlüyüz 

işde. (3) mālesef ḳısa, var da ḳısa, fazḷa oḳuyamadıḳ.  

(4) sülēmen oḳutan var, sizin şėyiŋiz, tıp fakültesiniŋ şėyi, oŋa gėtdim ben. (5) üç‿oḷdu 

gėtdīm, hu gözlerimden arzaḷandımıdı. (6) iŋne vurdu baŋa, iŋneyi yapdı bi dā gel dėdi. 

(7) ĭramazana dek geliyoru ġayrı, soŋra mı gėderiz yoŋsa öŋce mi gėderiz, baḳaḷım ne 

zaman gėderiz? (8) ȫlelik işde. 

(9) biz yórǖz arḳadaş, şo arḳadaş manav. (10) diyne, seniŋ gėtirdīŋ arḳadaş manav. (11) 

ben yórǖn‿á, benim ġuḷaḳḷar az duyur. (11) biz burdan ǥóçerdik biz, avasın, úrünlü, 

ordan iḇradı, ormana da dāhil gėderdik. (12) ǥúmüşdamḷa ḱóyünden, bi de şėy var, 

bodanya. (13) bodanyadan küpe yayḷasına çıḳardıḳ. (14) küpe yayḷasında, orda üş dörT 

ay ġaḷır, yayḷardıḳ. (15) bizim hayatımız bȫle gėşdi. (16) biz asḷımıza idirizli yórǖ dėriz 

biz, neslimiz idirizlidir yāní. (17) boşḷadıḳ yórükçülǖ, yarı da orda ġaḷdı, biz de buḷḷara 

yėlleşdik. (18) bunḷara ėminner dėller. (19) bize de ġúçcúğ‿aḷı Süḷālesi dėller.  (20) bu 

ḱóyüŋ ġurucusu biziz yāní. (21) ondan sōna iki tarafdan gelmiş, şė oḷmuş, birikmişiz. 

(22) yaḷıŋız bu ḱóyüŋ ġurucusu bizleriz. (23) burda ġaḷdıḳ çorçocuḳ yayḷaya 

gėtmeyivėrdik. (24) evel maḷ ǥúderdik, ġoyunumuz da varıdı, davarımız da varıdı, 

ġuzusu da varıdı, hayvan, ėşşek tahı varıdı bizde. (25) deve, ben çoḳ deve şė ėtdim. (26) 

üş dörT sene deve ǥútdüm. (27) çocūŋ ġafasını deve ısıracaḳ dėyi ġorḳarımış öŋden 

yörüdǖnde. (28) hėsab‿ėt bȫle hayatımız gėşdi. (29) bizde o zaman tülü deve yoḳdu, 

boz deve varıdı yāní hȫle dayḷaḳ gibi şėyler varıdı. (30) dayḷaḳ, buhur dėller bi şėy 

varıdı, çataḷ omuzḷu oŋa buhur dėllerdi. (31) burda yoz deveye çėkellerdi, aynı oŋa 

beŋzer bi şėy oḷudu, oŋa dayḷaḳ dėrdik.  

(32) [idirizli yórǖ] orta asyadan gelmişler, bura yėrleşmişler. (33) yaḷıŋız bu bizim 

ġúçcúğ‿aḷı Sülālesi elazız zilvan ḱóyünden gelmişler. (34) mersine gelmişler ilkin. (35) 

(36) pis yórükler dėllerimiş ordā nesile, orda dó̄ğ̥üşüvėrmişler. (37) ordan mersine 
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gelmişler. (38) mersinde bi dā yapıyoḷar bi hatā, ordan geliP Ḳonya erēliye yėrleşmişler. 

(39) orda duruyorḷarḳa bizim dėdemiziŋ biri bu yanna doŋru, maḷcı ya, bu yanna ġaymış 

gelmiş. (40) o ġayıP geleniŋ nesliyiz biz. (41) şȯ ǥórdǖŋ deperiŋ oraya meken dutmuşḷar, 

sürmėşe. (42) orda durmamışḷar çıbığören dėyi bi mevkiye gėtmişler. (43) orda gėce 

davar ǥúder ke biri gelmiş, davarıŋ birini aḷmış, yörüyüvėrmiş. (44) ǥótüren adama bi 

túFek sıḳıyoru, öldürüyoru onu. (45) ġuyu  varımış, ġuyunuŋ içine atıvėrmiş ölüsünü. 

(46) gėtmiş eve, zabāḷa ben burdan ǥóçecēn dėmiş. (47) nėden? (48) ǥóçecēn dėmiş. (49) 

develeri topḷar ordan, yúḱlediyoru. (50) şȯ tepeye gelmiş, ora meken dutmuş. (51) ordā 

ġuyunuŋ adı şíndi ġúçcúğ‿aḷı ġuyusu. (52) bizim neslimiz orda meken dutmuşḷar. (53) 

üḉ ġardaşımış, orda duruḷarḳa dó̄ğ̥üşüvėrmişler. (54) birisi dėmiş, develerini yúḱleTmiş, 

deŋize ġadaḳ gėdecēn dėmiş. (55) ó̄ğüne çıḳmışḷar, tuġayōḷu o gėdeni çeviriyoru. (56) 

īrışḷar mevkisi var bizim, bu kemerden yoḳarı b zı size vėriyoruyun gėtme, saḷmamış 

onu. (57) ibrāmımış ismi, şíndi ġasab‿āmadıŋ hiḷa dėdesi. (58) benim dėdem burda 

īrışḷar mevkisi var, orayı aḷmış. (59) ora ǥóḉmüş gelmiş, şorda bi mahelle. (60) bu 

oymapıŋarıŋ ġuruḷuşu da, bu çocūŋ dėdesi yāní b yük dėdesīle, öŋce bunḷar ġurmuş. 

(61) arḳasından bizim Süḷāle ġurmuş. (62) ondan sōna iki taraf birikmiş buraya. (63) bȫle 

işde, hayatımız bitdi gėdiyoru, her şėy bitdi. (64) çorumuz çocūmuz hepisi burda. (65) 

şíndi benim torunḷar, biri asgerden yeŋi geldi, birisin de şo cumå cume̊rtesi günü, aḷḷah 

nasib‿ėderse uğ̥urḷayacāz. (66) o da gėdecek asgere. (67) çorumuz çocūmuz, evlendik 

heP çocuḳḷarımı da çıḳardım. (68) bėş çocūm oḷdu, hepisini everdim, çıḳardım. (69) 

birisini asgerlik yapdırdıḳ, eŋ böyüḳ oġḷanıŋ, birisini de yeŋi ǥónderecēz, torun bu. (70) 

devlet su işlerinde çoḳ çaḷışdıḳ. (71) túnellerde, dāḷarı deldik. (72) bu baracı başḷadıḳ, 

bitesiye ġadaḳ ne çėkdik. (73) ama ȫle dēlmiş, şíndi ġocadıḳ hayat bitdi. 

(74) o zaman bi íh̥tiḷaḷ‿oḷdu. (75) burası heP, şo görünen dǡŋ diPlerinden su fışġırı bȫle, 

baḳıyoḷḷar, ėdiyoḷḷar. (76) homa, esgi tārihi bi isimiş ama, bunuŋ ne oḷdūnu bilmiyoz. 

(77) yaḷıŋız manavġat ġaymaḳamḷīndan mı oḷdu, nėrden oḷduysa isim d şiklī oḷuḳ. (78) 

burayı oymapıŋar ėtdiler. (79) bura belediyelik oḷdu. (80) belediye gėtdi oraya piklik 

aḷaŋı yapdı. (81) baracıŋ müdürü orayı ġapatdırıḳ, bizim piklik aḷaŋımız ġapandı. (82) o 

ḳadar su aḳıyo bizim burdan, oymapıŋardan su aḳar. (83) biz bi āş dibine varıP da 

oturamıyoz, eli bāḷı bekliyoz. (84) gelen poltiḱácilere bizim ġapımızı açıvėriŋ, biz de bu 

ġapıdan faydaḷanaḷım dė̄yoruyuz. (85) le bilēn, iki yaḷan ġırıp gėdiyoruḷar, bizim bi 
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şėy̥imiz yoḳ. (86) göl bāḷandı, bizim hayat bitdi, gendi yǡmızḷa ġavrı̊ḷı̊P‿duruyuz. (87) 

göl bāḷandı, biz de bitdik. (88) bizim hėç oḷmassa pambıḳ, fısdıḳ. (89) günlük om‿bėş, 

yirmi ḷayḷon, motur ḷayḷonu, moturḷarıḷa adaḷardan fısdıḳ çėkilirdi evleriŋ ó̄ğüne. (90) 

gėce gündüz fısdīḷa ōraşırdıḳ biz. (91) pambıḳ eken pambıḳ ġaḷdıracan dėye, fısdıḳ eken 

fısdıḳ, bir de buyday eken buyday. (92) o zamanḷar şíndikībi döverbiçer yoḳdu. (93) patoS 

varıdı, onūḷa çeviridik. (94) düvene de aḳḷım ėriyoru yāní. (95) ōḷum de̊verbiçer çıḳdı, 

bizim taḷḷaḷar da yaḷda yamaḉda ġaḷdı. (96) mejbur zeytin ekdik, aynı siziŋ ḱóyüŋ hesabı. 

(97) boḳunu ellemez çocuḳ oḷmaz dėller‿a, zamanında, delilikde her iş oḷdu bitdi. (98) 

delilik de bitdi, genşlik de bitdi, ġocaḷīŋ óŋündeyiz şíndi yāní. (99) gėçen bi ġıríz 

gėçirdim. (100) o zamandan bēri ġuḷǡm az av̥ır duyar oḷdu. (101) bi de unuduyoruyun, 

unuTġanḷıḳ girdi. (102) ama ben çocūḳa ġuş dutmaḳ uçu ġapan ġurardıḳ, haŋġı ācıŋ 

dibine ġapan ġurdūmu bilirdim. (103) ama şíndi onḷar bitdī, unuTuḷdu. (104) ġocadıḳ, 

ġocayıḳ da beynimiz boşaḷıḳ.
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14. Metin 

Anlatan: Mustafa Okudan, 87 yaşında, Okur-yazar (Az). 

Derleme Yeri: Oymapınar Mahallesi 

Konu: Karışık Anılar 

 (1) benim adım musdaFa oḳudan. (2) seksen yėdi var. (3) açıḳca sȫleyēn, ben 

ikiden üşe gėşdim. (4) múḱatdes dėller bi ȫretmen varĭdın, geldi bi sene oḳutdu ondan 

sōna vardı gėtdi. (5) o zaman ȫretmen darḷī varĭdın. (6) yėdi sene ȫretmen gelmedi. (7) 

biz oḷduḳ on sekiz yaşına vardıḳ. (8) ȫretmen geldi, hanım ȫretmen avasından. (9) çǡrdı, 

yaramassıŋ dėdi. (10) o zamanıŋ bērinde, sen yėtişmiş, deliğanḷı oḷmuşsuŋ dėdi. (11) 

oḳuḷa da giremedik, çifçilīle ōraşdıḳ. (12) öküz güTmēle işde, öküz başında gėtmēle 

vaḳıt gėçirdik. (13) oḳur yazarḷīm var. (14) manavız, esás manavıŋ yėrlisiyin ben.  

(15) şeh̥ire sarīḷa gėderdik. (16) orta yėllerde yėmek yėrdik. (17) yoğudu bi şėy, manavġaT 

yoğudun. (18) dörT bėş ev vardı manavġaTda. (19) [esgiden] homaydı hindi oymapıŋar. 

(20) davarcıḷıḳ mavarcıḷıḳ burda yoğudu. (21) onḷar dört gėçīle yayḷaya gėder, o devir 

ȫleyidi. (22) şíndi herkez emekli, burda cibasını baḳar. (23) maFsúlüne baḳıyor, zeytinine 

baḳar, davarcıḷıḳ yoḳ. (24) birer gėçi daḳaḷḷar, s maḳ uçun, o ayrı mesele. (25) esgiki 

dümen gėtdi. (26) çoḳ şúḱür aḷḷāŋ vėrdīne. (27) ben de bi yaḷıŋızın işde, çoru çocū 

çıḳardım. (28) iki ōḷum var evde, evli hepisi. (29) á͜ĕlim de írāmetli oḷdu. (30) bi gezeledik 

geldik buraya dōru.  

 (31) ġaḷma mı, işde ne dėrin? (32) burdan başḷa aşşā baraç ileride, heP bütün ada 

boyḷarını. (33) otuz bėş ḳotunda topraḳ baraÇ, tam burayı dutuyoru. (34) benim eviŋ oḷdū 

yėre gelir̥ su, baḷīḷa barabar. (35) ırmaḳ başı, belediye, namaz ġıḷma yėri yapdırdı. (36) 

ondan sōram betundan masaḷar, om‿bėş yīrmi masa. (37) geliri dėrseŋ tā serik barabarı 

buraya gelir. (38) nízāmiyede adam başına biŋer lira para, bi geliri de çoḳ, ġapatdıḷar. 

(39) bildīŋ gibi dēl, ġarımça gibi ġaynar ora. (40) serin, ısıcaḳ dēl. (41) ne bilēn bi ōraşan 

oḷmadı.  

(42) mayísda ekili yėrine göre, fısdıḳ. (43) pambıḳ mayísda ekilir, mayís girdi‿midin 

pambıḳ çizilidin. (44) ondan sōna fısdıḳ gök savā ekilidin. (45) çoḳ ekdim ġarpızı. (46) 

nȧ‿zȧman ekerseŋ ek ġarpızı. (47) ilk ben çıḳarıdım ġarpızı burda, gėne dōru. (48)  
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bėleŋde ilk ben çıḳarıdım, susuz ġarpız emme. (49) ġırmızı toprādın emme vėrēmlīdi. 

(50) suḷanma mı ya.  

(51) hindi burası ġoca oymapıŋar. (52) bi de avasın köyü var. (53) bu avasın köyünde 

ȫretmen çıḳdı, buraya gelir. (54) çoḳ eveli, bundan ḳırḳ ėlli sene eveli ȫretmen çıḳdı dǡŋ 

başında. (55) bizim burda ne ȫretmen oḷdū/,  ne hemşire, ne bi şė̄y\. 
(56) yoğudu emme 

şíndi ȫretmen de çoğ̥aḷdı, hemşire de var. (57) ġadınḷardan, ġız çocuḳḷarından, hep si 

var. (58) ėyi mayışı ȫlese.
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15. Metin 

Anlatan: Mustafa Kavuklu, 72 yaşında, Okur-yazar. 

Derleme Yeri: Salur Köyü 

Konu: Destanî Halk Anlatması, Karışık Anılar 

(1) musdafa ḳavuḳḷu. (2) biŋ doḳuz yüz ḳırḳ yėdi. (3) saḷırḷıyın, saḷır ḱóyünden. (4) hayır, 

dė̄şmedi, osmanḷıca bi kelime endē, böyük anḷamında.  

(5) aşiret d l, manavġat yoḳḳa saḷır varımış. (6) bunḷar z türklerinden gelmiş, buraya 

yėlleşmiş. (7) burada sarıġadıḷar, ġaraġadıḷar, ġadıḷıḳ gėçirmiş. (8) bu ḱóyleri heP saḷı̊r 

ġışḷayıḳ, şíndi sizin orda da çoḳ saḷırḷı var. (9) diyne baḳ, bu manavġat, antaḷle yōḳa 

saḷır varımış, ġazaymış, on sekiz köyü varımış. (10) heP burdan dǡḷmış, burdan gėtme 

ekseriyeti. (11) ben arşivlerde heP baḳıtdım, belgeleŕ varıdı amma bíraḳıvėrdik heP. (12) 

ilk geliş de z türklerinden ġoca bi bėylik gelmiş, bura yėlleşmiş. (13) burdǡ 

ġabrisdanḷara gėdeceŋ, aḳḷıŋ duru. (14) yāní dādǡ, köydė̄ yėlleri, on sekiz ḱóy varımış 

ya. (15)  şíndi o ḱóyler yoḳ, bi saḷır ġaḷmış. (16) o da şėytán íntiḳāmını aḷıyoru, az bi yėr 

ġaḷıḳ, adam ġaḷmayıḳ. (16) amma manavġada baḳsaŋ heP saḷırḷı. (17) ġalemler, saḷırdan 

ayrıḷmış. (18) evren‿ḱóyü, kevran‿ḱóyüymüş. (19) deveciler orda deve ǥúdellerimiş, 

piynar ācı var orda, onu yėdirecek, onu şė̄dėcek. (20) o da saḷırḷı, onḷar da.  

(21) ilḳ‿oḳuḷ var. (22) ėlli dörTde girdiydik ilḳ‿oḳuḷa, burda şíşelerde oḳuduyduḳ. (23) 

ha, ėyiydi her şėyimiz, derslerimiz de ėyiydi amma o zamannarda bi ileri ǥórúş 

oḷmadīndan babamıS saḷmadı. 

destanî halk anlatması 

(24) şíndi sen şėye aḷdırma da ben sene bi şėy dėyė̄n. (25) şėye aḷdırma sene aŋḷadıvėrė̄n, 

ondan sōra yanı ş T. (26) hindi, evel pādışāḷıḳ zamānında dėmişler ki manavġada, haní 

bu manavġad yoğumuş, saḷır varımış, seviş varımış. (27) efendim, burda bėş on ḱóy ya 

var ya yoḳ, seksen- yüz ḱóyüŋ içersinde. (28) dėmişler ki aḳıḷḷı adam buḷuŋ geliŋ 

dėmişler pādışāh̥ḷıḳ. (29)  tabi oḳuma yazma yoḳ, heP harPdan yanı. (30) ġayrı ortaḷıḳ 

birez sākinleşdīnde buraya adam göndermişler, iki tene vezir. (31) vezirler bu ḱóyleri 

doḷaşmış, bėydīne varmışḷar. (32) şíndi yoḷda dėmişler ‿ki birimiz bi yaḷan sóyleyelim, 

birimiz de tastik ėdelim. (33) eŋer yaḷana inanıḷḷarsa aḳıḷḷı adam yoḳ dėmişler, ḱóyde. 
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(34) varmışḷar o ḱóye, bi selem vėrmişler. (35) hėç kimse selem bilen aḷan oḷmamış. (36) 

dėmiş ki burası yobaz dėmiş, buraya ōraşmayaḷım. (37) gėdeller tā başḷar ḱóyüne 

çıḳaḷḷar, başḷara varıḷḷar. (38) baḳaḷḷar, orda da bir‿iki doḷaşıḷḷar. (39) orda da bi aḳıḷḷı 

adam ǥórünmēyor, dóneller, geliller. (40) gėce, zabā yaḳın geliyoruḷar, sırtḷıḷar hayvan, 

ėşşek saraḷḷarımış. (41) yayḷaya ǥóçeceklerimiş, ġoca teleş varımış adamḷarda. (42) yaḷan 

sȫleyecek oḷan adam öŋde geliyorūmuş. (43) tastik ėdecek oḷan arḳada geliyorūmuş, tabi 

yaḷanı tastig‿ėdecek ya yaḷanı, sȫlenen yaḷanı. (44) sáḷāmŭ‿aleyküm, aleyküm sáḷam, 

dė̄yoru yaḷan sȫleyeceğ‿oḷan. (45) aleyküm seḷam dė̄yoruḷar. (46) úlen arḳadaş dė̄yoru 

gündüz başıŋıza mı göşdü, yaní bu maḷḷarı nėye rá͜atsız ėdiyorusuŋuz gėceleyin nėye 

sarıyorusuŋuz, zabā yaḳınımış. (47) arḳadaş dėmiş şo torås dāḷarını aşacǡz, maḷımızı 

siŋek yėmesin, ıssıcā ġaḷmasın, irezil oḷmasın dėye ondan ėrken sarıyoruyuS, dėmişler. 

(48) adam dėmiş ki, ėyi de siz oḷḷarı baḳdıŋız mı? (49) orda oturan yórükleriŋ daḳḷı 

yėrinde merKebini ġartaḷḷar aḷmış aḷmış ǥótürmüş, dėmiş. (50) tabi yaḷan sȫlėyecek ya. 

(51) o gėder hemen, durmas. (52) öteki satan ėlli metre gerideymiş. (53) gelir 

selēmú‿aleyküm [dėr]. (54) aleyküm seḷām arḳadaş, dur dėller. (55) sen nėrden geliŋ? 

(56) işde dėmiş, ben şo dāḷardan geliyoruyun. (57) len şíndi şora bi adam gėtdi, orda ǥóçen 

yórükleriŋ, aşiretiŋ ėşşeklerini ġaḷtarḷar ǥótürmüş, håvaya aḷmış gėtmiş. (58) ġartaḷ da o 

zaman azġın, haní bi ileş oḷsa biŋ͡glerce ġaḷtar iniyoru, o ġaḷtar da haní bȫle hindi gibi. 

(59) arḳadaş, ben ġaḷtarıŋ ėşşē aḷıP gėtdīni ǥórmedim. (60) amma ben de hayrát ėtdim 

dėmiş, ǥóḱden yaş yaş ėşşek boḳu dökülüyoru dėmiş. (61) haní tastig‿ėdecek yaḷanı 

ya. (62) şíndi hemen maḷı yıḳmaya durmuşḷar, dėmişler ki biz bura bi gėdelim, bi 

baḳaḷım gelelim. (63) hā, aḳıḷḷı adam çıḳmadı orda. (64) arḳa yüze geliller, saḷırḷıḷar gelir. 

(65) saḷırḷıḷar da ǥóçüyorūmuş. (66) onnar da aynı yayḷaya çıḳacaḳ, ėyniFe, båbaŋ 

bilebilir. (67) ėyniF yayḷasına çıḳacaḳḷar ya, h̥emán yaḷancı durduruḳ bizim ḱóylüyü. (68) 

h̥eP h̥ocayımış, aḳsaḳaḷḷı. (69) nire gėdersiŋiz buraya dėmiş. (70) ufȧḳda da bi sis 

varımışımış, duman. (71) yåw ǥóçüyoruyuz dėmiş. (72) ilerdė̄ ḱóy ǥóçük mü, siz ordan 

mı gelirsiŋiz? (73) nėre ǥóçecek onḷar dėmiş, arḳa yüzündė̄ çayı bi ataş dutmuş, yanıP 

dutuşuP gėder dėmiş, yaní yaḷancı. (74) úlen arḳadaş, çay yanar mı? (75) şá͜adet getirmeye 

durmuş hocaḷar, şá͜adet getiriymiş boyŭna. (76) şėy, çay nasıḷ yanar yā? (77) úlen arḳadaş 

şėytan mı gördüŋ, ne şá͜adet getiriP‿durusuŋ, yanıyoru çay dėmiş. (78) görmeŋ mi şo 

ufuḳdǡ dumanı? (79) arḳadan tassikci gelir, o gėder. (80) selem vėrir, aleyküm selám. (81) 

úlen arḳadaş, sen nėrden geliŋ, ḱóyden mi geliŋ? (82) arḳadaş ḱóyden geliyoruyun. (83) 
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ya arḳa yüzündė̄ çay yanarımış, hura bi adam gėtdi, o sȫledi. (84) arḳadaş, ben çayıŋ 

yandīnı görmedim amma ḱóylü harmana topḷanmış, bişmiş baḷıḳ belişiyoruḷar dėmiş. 

(85) çay yanmış ya, baḷī topḷamışḷar, belişiyoruḷarımış, tanı ġayrı. (86) úlen ȫlese çay 

yandı dėmiş şíndi h̥ocaḷar da. (87) amma şá͜adet getiriyoruḷarımış tabi, çayıŋ yanışına 

şá͜adet getiriyorūmuş. (88) ondan sōra iniyoruḷar, cúmāyımış, şıhḷara vaŕıŕḷar. (89) ineller 

şıhḷara gėdeller, oysa saḷıra hele hėç ōramamışḷar. (90) cúmāda varıḷḷar, topḷu millet, bi 

seḷam vėri, aleyküm seḷam. (91) arḳadaş nėrden geliŋ Faḷan dėmişler. (92) biz saḷır 

ḱóyünden geliris. (93) saḷırḷıḷar, hocaḷar nė yapıyoru dėmiş. (94) hocaḷarıŋ işine aḳıḷ sır 

mı ėrecek dėmiş, hocaḷar ne yapdīnı biz de bilemedik dėmiş. (95) nė yapaḷḷar arḳadaş? 

(96) úlen ḱóyde ne‿ğadar yı̊mırta varısa topḷamışḷar harmana, üsdünde düven 

sürüyoruḷar dėmiş. (97) şíndi tanı ġayrı, yaní öŋünde yaḷancınıŋ sȫledī yaḷan, arḳadǡ 

tassikciniŋ şėyi önemli. (98) tassikci gelir, tassikciye úlen arḳadaş nėrdeŋ geliŋ? (99) işde 

yåw saḷır ḱóyünden gelirin. (100) arḳadaş şíndi şora bi adam gėtdi, yumı̊rtanıŋ üsdünde 

düven sürellerimiş bu saḷırḷı. (101) sen de gördüŋ mü? (102) arḳadaş ben düven 

sürdüklerini görmedim amma harman atıyoruḷar, harmana topḷanmışḷar ḱóylü, bi tarafa 

bȱlle düşüyoru, bi tarafa horaz düşüyoru dėmiş. (103) hā, baḳaḷḷar orda da aḳıḷḷı adam 

yoḳ, bȫle gėtmişler bu ḱóylerde. (104) baḳ önemli bi şėy, tassikci nasıḷ tassik ėdiyoru? 

(105) ben dė̄yor, meselá, yumı̊rtayı şė̄diP de düven sürdüklerini görmedim amma 

harman atıyoruḷar, bi tarafa bȱlle düşüyoru, bi tarafa horaz düşüyoru, dė̄yoru tassikci. 

(106) efendim, gėdiyoru torås dāḷarında merkeplere, yāní ėşşekleri aḷmış gėtmiş ġartaḷ. 

(107) o ȫle yaḷan sȫlēyoru, ötė̄ de ben ġartaḷı ēşşá̄‿aḷıP gėderke görmedim amma 

ǥóḱden yaş yaş ėşşek boḳu dökülüyoru dėmiş. (108) yāní bunḷar bȫle oḷmuş burda. (109) 

şíndi padışāŋ yanına varmışḷar, dönmüşler. (110) ne oḷdu tabi bi müddet Saman 

gėçirmişler burda. (111) hoca‿ărarsaŋ saḷırda, şıhḷarda var, dėmiş. (112) tabi orda namaz 

ġıḷıyorŭḷarımış, orda şá͜adet getiriyoruḷar, aḷḷah dė̄yoruḷar. (113) yåw dė̄yorūmuş 

yaḷanÇı, şėytan mı ǥórdüŋ de aḷḷah çėkiyoŋ, şá͜adet nė getiriyoŋ dė̄yomuş, biliyoŋ mu. 

(114) şímdi hoca‿ărȧrsaŋ saḷırĭḷa şıhḷarda, yobaz arȧrĭsaŋ bėydīnile başḷarda var, deli 

ararĭsaŋ sevişde tamāmı deli dėmiş. (115) sevin̥ş dėyi esgi bi ḱóy var biliyoŋ mu, 

ḳasabāy̥i seviş dėye gėçiyoru. (116) [deli] tabi tabi ḷ Pḷarı. (117) adamḷar sormuş, 

mūtarıŋız nėrde dėmiş çocuḳḷara. (118) köyüŋ beri yanına vardıḳḷarında, çocuḳḷar 

oynuyomuş. (119) mūtarıŋız nėrde dėmiş, deli h̥asana mı dėŋ, dėmişler çocuḳḷar da. (120) 

āzaḷar yoḳ mu dėmiş, işde deli h̥asan, deli h̥üsēn, deli aḷı, deli veli, hePisiniŋ adı, ḷ bı 
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deliy miş. (121) onuŋ için tamam burasını da araşdırmaya gerek yoḳ dėmişler. (122) ordan 

döneller, gėdeller. 

karışık anılar 

(123) saḷırḷınıḳı, tabi bozāmatḷıḷarıŋ ġonuşmasını veyā honamḷınıŋ ġonuşmasını farḳḷı 

oḷur tabi. (124) şíndi ġonuşma tarzḷarında bi dēşiklik oḷur, nisānnarında. (125) şíndi 

mesele, manavġaTḷınıŋ ġonuşmasını dutsaŋ, serik ekseriyėtle ġaraġoyunḷu yórǖ, 

onḷarı bi araya getirseŋ, şėy ėden adam ġonuşmasını ayırı. (126) şíndi bu ḱóylerde 

yayḷ ḷaŋdansa adam belli oḷur, çocuḳ oḷsa da bilir̥siŋ. (127) ha, saḷırḷı oḷsa aşşā yoḳarı 

onu da bilir̥siŋ. (128) yāní dāda böyüdǖ‿çȱn, yāní ordan şė‿yapıyoru.  

(129) ben sene şėye aḷdırma dėdim, ben tabi az şėyli ġonuşduġ, sene ȫle aŋḷadacaḳ oḷsaḳ 

daha g zel aŋḷadırdıḳ, ġaba ġonuşduḳ. (130) ȫle oḷmaS biz manavġaTḷıyıS tabi. (131) 

amcam bu saḷırḷıḷar, manavġadıŋ em yėrlisi. (132) mesele burdan, deŋizden gėTmiş 

sínır, deŋizden gėdiyorŭ. (133) baḳ nė dė̄yor, bi ara baḳırcıḷar çėşmesiyimiş, ondan sōna 

bura dik oḷmuş sínırımız, biŋ doḳuz yüz ḳırḳ birlerde. (134) ḳırḳ birlerden sōna burdan 

ġalemler, ġaḷanḷarımış. (135) ġaḷanḷar dėye burda ġaḷmış, yoḳarda bi ölet gelmiş 

ölmüşler, buraya inmişler. (136) ġalemleri ayırıvėrmişler, ḱóy sínırını sóylerge yoḳarıya 

çėkmişler. (137) çoḳ ġaḷabāḷīmış saḷır, ġırıḷmış ámma ölet gelmiş, o mámleketler de heP 

ġırıḷmış gėtmiş.1 (138) biŋlerce ġabir var, şėyin içinde, öletden. (139) manavḷar burdǡ 

ġaḷanḷar, öteki yayḷaya gėdenlere yórükler dėmişler, onnar maḷcıḷıḳḷa ōraşıyomuş. (140) 

zamanıyḷa maḷ, de̊vletiŋ başġa bir gelir ġaynǡ yoğudu, benim aḳḷım ėrd nde. (141) yāní 

mesele bizim sürümüz varıdı, ḱóylüleriŋ, herkeziŋ sürüsü varıdı, bėşer aḷtışar yüz, biŋ 

davar oḷan varıdı. (142) bundan de̊vlet, yėtmiş bėş ġuruş vergi aḷıyorudu, şėy seksen 

ġuruş vėrgi aḷıyorudu. (143) davarı satacağ‿oḷsaŋ yėtmiş bėş ġuruş vėrmēyoruḷar 

mesele. (144) şíndi sanḳı her şėyden ġatma d r aḷınd  gibi vėrgi aḷınıyoruyudu. (145) 

hindi ȫle oḷunca tabi maḷcıḷā metānet vėriliyorudu. (146) ha, sōna inönüylen, inönü 

başTayḳan gelmiş bu ḱóylere. (147) herkeS çifçilik yapsın dėyi işde, bobaŋ da mesele 

dėdene sorsaŋ bilir, bu yėrlerde ėllişėr dönüm herkeze yėr vėrmişler. (148) buraya 

s b‿oḷ, işde bi şėyler yapıŋ, hanı türküye ġaḷḳınsın, yāní ekmek yōḳ meselá. (149) 

ondan sōna işde topraḳ reForumu çıḳmış. (150) hem būdayını da tȱmunu da vėriyorumuş 

 
1 Bu cümle, derleme sırasında orada bulunan bir kişiden derlenmiştir. 
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de̊vlet o zaman, inönü zamanında. (151) ondan sōna bir mendėres zamanına aḳḷımız ėrer, 

asdıḷar adamı ya. (152) o zaman evelce yoḷa gėdiliyodu, yoḷ adam gücüyle yapıḷıyodu. 

(153) burdan azīŋı ġuşanıyosuŋ, meselá günnerce çaḷışmaya gėdiyosuŋ, antaḷyaya yoḷ 

yapıyorusuŋ, makine yoḳ bi şėy yoḳ. (154) sōra mendėres, amáríḳadan, ġoca mendėres 

develeri dė̄yoduḷar, ġoca gepceler, şėyler. (155) durō, bunu da amáríḳa yüz otuz aḷtı ton 

külü̆çe aḷtınımız varmışımış merkez baŋġasında, onu diposda oḷaḷaḳ ǥósderTmişler. 

(156) amáríḳa, günü gelmeyen o şėyiŋ, yāní makineleriŋ borcunu ódeyememiş 

oḷmuşuyuz, bizim aḷtını ordan aḷmışḷar. (157) adamı da asdıḷar işde. (158) şíndi onu bilen 

yoḳ, yüz otuz aḷtı ton külü̆çe aḷtını merkez baŋġasından aḷmışḷar, amáríḳa aḷmış. 

(159) amcam ben mūtarḷıḳ yapdım. (160) maḷcıydım, sürücülük de yapdıḳ, biŋiŋ üsdünde 

maḷım varıdı. (161) tam bilgi aḷacǡŋ adamı dek getirdiŋ.2 (162) şíndi amĭcam şȫle, 

ė̄tiyarḷadıḳ, tabi esgiki‿ğibi ş demez oḷduḳ. (163) ġonyada bi arḳadaşım varıdı, 

mekdúP yazmış. (164) yā arḳadaşım sen bene nėye yāní ş tmiyoŋ, yāní ben mekdúP 

gönderdim, cávābını nėden göndermediŋ dė̄yor. (165) biz de mekdúbu gėç aḷmışıyız, 

tabi o zamannarda telėFon yōḳ, bi şėy yoḳ. (166) şíndi ben de arḳadaşa yazdım‿ḳı, 

yıḷḷar uzadıḳça, ómúŕleŕ uzaŕ, hatıŕa ḳāda dǟl ǥóŋüle yazaŕ, uŕūm topraḳ oḷsa, vatanım 

mezar, sen benim ḳalbimdesiŋ arḳadaşım dėdim. (167) adam hemen ordan binmiş, 

ġonyadan, beni ziyáret ėtdi oḷ şėy için. (168) şímdi ĭŕāmetli oḷdu ya.  

(169) orman dāŕesine girdik, orda ḉaḷışdıḳ, iççi ḉaḷışdırdıḳ, bilmen nė̄tdik. (170) oŕmancı 

oḷ dėdileŕ, evimize geldileŕ adamḷaŕ, yaḷvaŕdıḷaŕ. (171) amcam varıdı sülēmen ġavuḳḷu 

dėller, māfaza mēmuru. (172) sen asabısıŋ, mēmur oḷamassıŋ, siŋirlisiŋ, oḷmaz, mēmur 

oḷamassıŋ dėdi, yāní birez geŋiş oḷmaŋ iḷāzım dėdi. (173) amma tabi biz de haḲġaten 

siŋirliydik o zamanḷar. (174) şíndi tabi siŋir miŋir bi şėy ġaḷmadı, hePsi bitdi amma. (175) 

asgerde çavı̊şıdım. (176) ilḳ‿oḳuḷ mēzunŭ oḷamaz dėye, birinci ordu ḳomutanı memdūh̥ 

sāmaç yazı yazmış bólüklere, yāní ilḳ‿oḳuḷ mēzunḷarını çavı̊ş ėtmėyeceksiŋ dėye. 

(177) ben de ilḳ‿oḳuḷ mēzunuydum. (178) bölük ḳomutanı, ilḳ‿oḳuḷu ortå‿oḳuḷ 

yapmış. (179) núfus̱ cüzdánḷarı vardı böyük, biz vardıḳ onuyḷa, dėdi sen gėt, gėdeceŋ 

dėdi, bizi gönderdi. (180) nė̄se çavı̊ş‿oḷduḳ orda, geldik bólǖŋ başına. (181) yāní bȫle 

şėyler yapdıḳ, amma şímdi dėyecek bi şėy ġaḷmadı, varacā yėre vardı.  

 
2 Bu cümle derleme sırasında orada bulunan bir kişiden derlenmiştir. 
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(182) amcam bu vatan ġanıḷa yuŋuruḷmuş, biŋlerce şeh̥iT vėrmişiyiz. (183) tabi şíndi 

bedeva ġāŕamanız. (184) şíndiki bu türküyede şėylik yapanḷar gözel gözel ġonuşuḷuyoru 

amma dünyádan habárimiz yoḳ meselá. (185) geldiyi bilimiyoruS, geldiyi yāni hėş şė̄den 

yoḳ, aḉ susuz ġazanıḷmış. (186) şíndi her şėy vaŕ efendim, kėyecek elbiseŋ vaŕ, evelce 

sırt yoğumuş. (187) benim dėdem çarīnı, çarīŋ birini maḷıŋ derisinden çarıḳ dikiP, yāní 

hayvan y t óḱüzleriŋ derisinden çarıḳ dikecek ȫle kėyeceŋ, ayaḳġabı yoḳ. (188) 

çanaḳġalede hanımıŋ dėdesi vuŕuḷmuş, ş d‿oḷmuş. (189) ġarşıdǡ dúşmana siḷah 

sıḳıyoruḷar, nasıḷısa heyácanḷanmış ġafasını ġaḷdırınca zavadaḳ ġafasına 

ísābeT‿ėtmiş ġurşun, ġafasını dǡtmış. (190) yanındǡ arḳadaşḷarı dėmişiki ġara h̥asan 

vuruḷdu dėmişler. (191) ġara h̥asan vuruḷdu dėye Ḳomutana bildirmişler. (192) gelmişler, 

siḷah atıyorūmuş, adam heyácanından sımsıḳı túfė̄ boyna atarımış, tā mermi 

bitmemişimiş. (193) ḳomutan dėmiş ki h̥asan nasıḷ ölsün, vatan gėdiyoru dėmiş. (194) 

vatanımız gėdiyoru, h̥asan nasıḷ ölsün dėmiş. (195) yāní bȫle ġazanıḷmış bu vatan. (196) 

şíndi de tabi herkez ġonuşuyoru, bi şėy yapmış gibi, çúŋḱú hazır buḷduḳ ya, yėmesi 

ġoḷay. (197) benim dėdem veyā amcaḷarım, burda ebemile ikȱ‿üç çocuḳ ġoyuvėrmişler. 

(198) gerisi heP savaşda, geriye dönen dönmüş, dönmeyen orda ş d‿oḷmuş. (199) 

çıḳartdım bobaḷīŋ şėylerini çıḳartdım, bobaḷĭ͜ a ayḷıḳ çıḳdı. (200) izmir devlet hasdānesine 

ġaḷdırmışḷar, nasıḷ götürmüşler, o zamanḳı ġayrı nėyle götürdülerse. (201) 

çanaḳġaleden, tā izmire götürmüşler, hasdāne varımış. (202) óldürmeyelim dėyi haŕaḷda, 

yāní şė‿yapmışḷar. (203) yaraḷı ġaḷmış, orda mefāT‿ėtmiş. (204) vatan bȫle ġazanıḷmış. 

(205) şíndi herkez ġonuşuyoru, bi şėy yapmış gibi, haní beker ōḷanıŋ ġarı boşadī‿ğibi.
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16. Metin 

Anlatan: Gülsüm Uslu, 77 yaşında, Okur-yazar değil. 

Derleme Yeri: Sarılar Mahallesi  

Konu: Düğün Gelenekleri, Yörüklük Yaşamı  

 (1) ǥússün usḷu. (2) yėtmiş yėdi. (3) cahilin ġuzum. (4) sarıḷardanız emmē benim 

dėdem şėyden gelme, dėdem óte yaḳadan ġadıḷardan gelme. (5) dėdem hoca oḷaḷaḳ 

gelmiş. (6) bura, sarıḷara hoca durmuş. (7) sarıḷara gel dėmişler. (8) size, sene yėr 

vėrelim, ḱóyüŋ hocası oḷ dėmişler. (9) dėdem ġayrı oraya oturmuş, bi ev yapmış. (10) o 

zaman bȫle modelim evler ná‿arasın? (11) bȫlesi sıraḷamış üḉ ġardaş, birer oda birer 

oda, da yėr ev yapmış. (12) maḷcıḷıḳ yapmış, tá̄ gėderimiş ġızıḷāca ġadar, ǥúdeller 

gelillerimiş. (13) dėdem imamımış. (14) sene gel bu yannı vėrelim, dėmişler. (15) burayı 

aḷmış dėdem, aḷmış emmē şėyiŋ biriniŋ, mūtarıŋ biriniŋ ǥóŋlü oḷmamış. (16) neden 

oḷmamış? (17) ya bi davar vėr dėmiş, o zaman da davar ġıymatlíymış. (18) dėdem davarı 

vėrmeyişkin burada şėyliḱ ġaḷmış, tapıyı vėresi ġelmemiş ġayrı. (19) dėdem maḷcıḷıḳ 

yapmış, ōḷanḷarı evermiş. (20) bobam amĭcasınıŋ ġızını aḷmış ama geçinmemiş. (21) 

dǟlise bunḷar dayımıŋ uşǡ emme bilmezdiḱ. (22) bobam evlenecĕ‿oḷmuş, gel sa͜ã 

dėmiş, ġaynatanıŋ bi ġardaşı varımış, demiki benim adamıŋ ġonuşdū. (23) gel sene bu 

yaḳadan bi ġız aḷıvėrelim dėmiş. (24) bobam dutmuş, ordan bi ġız aḷmış. (25) dėdem ġayrı 

ǥóçellerimiş ġadıḷardān, bozġı̊rdān, ġonya tarafına gėdellerimiş. (26) oḷḷardan 

gelillerimiş gėne bura oturuḷḷarımış, buranıŋ yėrlisi oḷmuşḷar. (27) dėdem ölmüş, dėdem 

ōḷaḳ ǥúderimiş. (28) bobam da şėylik yaparımış, öteki ġardaşḷarı da davar ǥúderimiş. (29) 

dėdem ölüşKün, gel imam dėmişler, sen ġocanıŋ yėrini dut, bura otur, bura seni ġayĭt 

ėdelim dėmişler. (30) amĭcam, bobam ġayıt oḷuḳ, oturuḳ bura. (31) işde ȫlelik sıra 

çoc m, bura yėrleşmişiyiz. (32) bize sürücüler dėller, bobam tarafına. (33) bunḷara da 

bozāmatḷı dėllerdi. 

düğün gelenekleri 

(34) o şindiki‿ğibi oḷmazdı, ōḷan ġızı ǥórmezdi. (35) beni buŋa vėrdiler, bunu ǥórsem 

ben ġaçardım, o beni ǥórse o ġaçardı. (36) bi araya geliP de ebedi necisiŋ dėnmezdi. (37) 

ȫlelik sıra yavrım ġuzum, nişannarḷarıdı, gelillerdi. (38) örtülelleridi ġızḷarı, evel bȫle 
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başı çıpḷaḳ yoğudu, yazmaḷı yoğudu, örtü ėdelleridi. (39) dutaḷḷarıdı d n ėdeceklerinde 

isdeller di gėne tekrár. (40) ondan kė̄ri bi davıḷ dutaḷḷarıdı, gėdeller gelinlerini aḷır 

gelilleridi. (41) hindiki‿ğibi dǟlidi yavrım. (42) ȫle bȫle evlenirleridi. (43) d n ġayrı, bi 

haFda d n oḷudu, iki davıḷ gelidi, bȱsēl aPdaḷ ġarısı gelirdi. (44) ondan kė̄ri bi haFda 

d n oḷudu, davarḷar kėsilidi, oyunḷar oynanırdı, ǥúleşler oḷurdu. (45) şindikinner ne 

biçim oḷur? (46) aŋḷaşıyoru, gendileri evleniyoru, gėdiyoru otelde iki ǥóbekleyiP 

geliyoru, işde bitdi.  

(47) keşḱáh bişirillerdi, davarı kėseller, üş dört davar kėsellerdi, ġazannara dirkellerdi, 

o piḷavını bişirillerdi, yȱrt oḷusa ayran yapaḷḷarıdı, piriḉ varısa piriḉ piḷavı yapaḷḷardı. 

(48) āşam oḷdu mu ġayrı bȱsēl ėt bişirillerdi, ḉözleme ėdellerdi, ḉözleme yapaḷḷardı āşam. 

(49) dirkeḉ dėllerdi ya, bazısı ḉözleme dėr, bazısı dirkeḉ dėr, yaş ėt. (50) davarḷarıŋ bu 

ġabaḷarından, ėtli yėllerinden, kemīni de bişirillerdi. (51) ġavı̊rma‿ğibi dǟl, şȫle şȫle 

ėdersiŋ şişde, döşşersiŋ ḱómürüŋ üsdüne. (52) āşam āşam onu yėdirillerdi d nnerde.  

(53) ġayrı gelini aḷıḷḷar gezdirillerdi, atıḷa dǟl. (54) bir‿iki ġarı oḷudu, yaḳın oḷmassa 

senīŋ dėdīŋ gibi atıḷa ǥótürüllerdi. (55) bir‿iki ġarı oḷudu, gėder anası evine, bi haFda 

soŋra, bi haFda gelini ǥósdermezlerdi. (56) anasıǥíle ǥótürmezlerdi bir haFda. (57) aynı 

aḷdıḳḷarı haFda‿ğibi ǥótürüller, gezdiriller, getirillerdi. (58) geliniŋ başına bi fes 

ėdellerdi, fese bȱsēl zencir daḳaḷḷardı, zülüflerini buḷḷardan saşḷarını kėsellerdi, üsdünü 

örtellerdi, ata bindirir, gelillerdi. (59) hē, işde o fese dirkellerdi aḷtını, dike dike dike 

hȫle barmaḳ gibi dirkellerdi, aḷtın na‿ğadar oḷusa. (60) bȫle indirmelik dėyi aḷtın 

daḳmazḷardı, para daḳmazḷardı, o ne daḳaḷḷarsa ȫle ġaḷırdı. (61) o aḷtınḷara penez dėllerdi 

bazısına, bazısına da aḷtın dėllerdi benim ǥúnümde, bilmen ne dėllerdi soŋra. (62) o bėş 

şüzlúḱ soŋra çıḳdı. (63) benim çocuḳḷ mda penez dėllerdi, soŋra bėş şüzlúḱ dėdiklerini 

boyunḷarına daḳaḷḷarĭdı, bėş şėy oḷurdu, bėşí birlíḳ. (64) delik para varıdı bi ġuruş, 

kertikli para varıdı bi buçuḳ ġuruş. (65) onḷar ġayrı apTaḷḷar teFi çaḷdıḳ sıra, geline 

doḷaḷḷar, apTaḷa ataḷḷarĭdı. (66) ġayrı apTaḷḷar onu birikTiridi, onu ne yapaḷḷardı bilmen. 

(67) bazı bizim eviŋ iki yanında ėderdik, ikisini üçünü d nüŋ burda ėtdik davıḷıḷa. (68) 

buḷunur hindi yėri ġazdıḳ sıra, çıḳar penezler, şėy, delik paraḷar. (69) bi lira, ġuruş 

onḷarıḷa geçinillerdi yavrı̊m. (70) şíndikí‿ğíbi milyon ná‿arasın, yüz ná‿arasın, para 

ná‿arasın, on lira ná‿arasın? (71) o zamanḳı on lira şíndi, hindiki bi milyar lira, o 

zamanḳı bi lirayıdı. (72) bi lirayḷa bazara gėtseŋ her şėyi aḷı gelirdiŋ. (73) dó̄meyi meselá 
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çȯvaḷa ġataḷḷardı, h̥indiki bȫle dȫme nerde? (74) zopayḷa dóve dóve, tabi sen gelirsiŋ, 

ben gelirin, fíḷanca d n ėdecė̄miş dėyi o dó̄me dó̄ğ̥úlür. (75) dibek sōğra hasil‿oḷdu. 

(76) bizim aşiret dibė̄ nerde davşıyacaḳ? (77) zopa biliseŋ ora otururduŋ, ben bura 

otururdum, şíndiki ḱúrekleriŋ sapḷī‿ğíbi şėyle dóve dóve dóve dó̄meyi çıḳarıdıḳ, 

çıḳarıḷḷardı. (78) gėdellerdi yavrı̊m, hindi gelin aḷmaya gėtdi mi bizim aşireT, mesele 

çadırda ėdilir, yayḷada ėtdik mi, buḷḷarda ėtdik mi gėne evlerde ėdilir. (79) gėdellerdi 

ora yavrı̊m, gelini bindirdiler mi ya arabaya ya ata, onḷarıŋ ya çenceresini ya çanǡnı ya 

bardǡnı, bi şėyler aḷıḷḷar ġaçaḷḷardı, ordan bāşış gelecek. (80) bāşış gelirdi ġız evinden, 

ġapḷarını topḷar gėderdi.  

yörüklük yaşamı 

(81) a yavrı̊m, yayḷaya gėde gėde bu ayaḳḷarımız küt oḷdu. (82) yayḷaya burdan bi gėtdik 

mi, o åvasını biliŋ mi? (83) avasını geçeriS, ordan eynif dėriS bi yėr var, ora varırdıḳ. 

(84) ordan ǥóçerdik gembos dėris, derebucāŋ beri yanına varıdıḳ. (85) ordan gėderdik, 

derebucā varıdıḳ ḱóye. (86) derebucaḳdan ġaḳdıḳ mı daḷaymana varıdıḳ. (87) 

daḷaymandan ġaḳdıḳ mı ḱúpeniŋ dibine varıdıḳ. (88) bi tā gėderdik oturacāmız yėre 

varırdıḳ. (89) bi yayḷa varıdı, oradan inerdik, ǥúzleye inerdik biz. (90) şákirōḷu dėdīmiz 

yėri belki bilisiŋdir, şėşmesini. (91) o şėşmeniŋ yanına inerdik. (92) ġayrı çadırḷarı 

dutardıḳ suratḷara. (93) aynı ḱóyüŋ hėsebi oḷurduḳ, bėş on çadır oḷurdu orda. (94) sabāḷa 

oḷdu mu bazara gėdeceklerinde bėyşērine gėdellerdi. (95) hoyŭn sen de gėdeceŋ mi, ben 

de gėdecek miyin, bi araba oḷusa arabaya doḷaḷḷar gėdellerdi. (96) araba oḷmassa 

manavġatdan doḷmuş çıḳarsa gėdellerdi. 

(97) [çadırḷarı] gendimiz doḳurduḳ. (98) onuŋ iki tarafına āşḷarı dikerdik. (99) yapaḷḷardı 

şíndiki tāta‿ğíbi, ondan kėyri onuŋ başını kertellerdi. (100) unuŋ ġayrı tabi şȫle ya āḉ, 

ācıŋ başını biḉellerdi, bȫle biḉellerdi. (101) orayı oyaḷḷardı, aşşǡ yanından da delellerdi. 

(102) deldiler midi dutaḷḷardı gėne şíndi mertek dėris bilirsiŋdir, çardaḳḷara yapıḷan 

mertekleri. (103) o mertė̄ üsdüne atardıḳ, aşşǡ yanına da aynı mertė̄ atardıḳ. (104) nėy le 

doḳunacaḳ? (105) ısdar dėller, o ġayrı. (106) ora çaḳarıs bi çivi, ólḉeris, bit‿de bura 

çaḳarıs. (107) ona doḷaya doḷaya ērd miz ipleri doḷaya doḷaya gėtirirdik ġayrı o ısdara. 

(108) o mertē sara sara sara o ipi ȫle sarardıḳ. (109) aşşǡ yana ġoyd muz deliklere, ona 

da ġayrı bi çıbıḳ geçiriyiS, ona sararıs. (110) ondan kė̄y̥ri bȱsēl ip çezeris elimize. (111) 
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hȫle indirdiŋ mi, onuŋ hȫle zopası oḷur, indirdiŋ midi doḳursuŋ ġayrı tarāḷa tıḳ tıḳ. (112) 

bi tā geçiriŋ bi tā doḳuŋ, ısdar da ȫlesi. (113) ipi ġayrı kirmende ēriyiS bȫle, pambıḳdan 

da ērisiŋ, ḳıḷdan da ērisiŋ, yuŋdan da ērisiŋ. (114) ġoyunuŋ yúŋúndan da oḷur, davarıŋ 

ḳıḷından da oḷur. (115) ġoyunuŋḳu yazın ḳırḳıḷırdı. (116) davarıŋḳı yayḷaya çıḳardıḳ, 

davara dekeye ġatacāmızda davarı ġırḳardıḳ. (117) maḳasḷarı vardı, ḳırḳḷıḳ dėller, hem 

davarıḳına hem ġoyunuḳuna. (118) ondan kė̄y̥ri dutardıḳ ġoyunuŋ yúŋúnú yıḳardıḳ. (119) 

yıḳadıḳdan kė̄ri, bāzı yıḳar da ḳırḳarız, bāzı yıḳamadan ḳırḳarız. (120) yazıŋḳını 

yıḳamadan ḳırḳarız. (121) gendi ė̄tiyacımızı yıḳarıs, dideris. (122) ipeḱ gibi dider dider 

dideris. (123) onu ġayrı oḳḷāyḷa burḳar burḳar burḳarsıŋ. (124) dutar bi de şėy yaparsıŋ, 

ġoḷcaḳ, kirmeni ērirsiŋ ġayrı. (125) kirmeni ėrkekler yapardı. (126) ısdarda ayrı doḳurduḳ, 

kirmeni yapardı, bişşė̄ yapardı. (127) yayī da nahıḷ yayardıḳ? (128) y rdu üyüdürüz, 

ġapḷara biriKdiriyiz. (129) hindiki‿ğibi bidon ná‿arasın o zamanda? (130) y rdu 

ġazanḷara birikdiridik. (131) deriden tuḷuğ‿oḷurdu, üç çatmayı çatardıḳ, üç mertė̄ 

çatardıḳ, hurayı burardıḳ. (132) tuḷuḳḷarıŋ bāḷarını bāḷardıḳ üç baġ, üç çatmaya. (133) bişşė̄ 

içine atardıŋ ġayrı, yaya yaya yā yüzüne çıḳardı ġayrı. (134) o taḳırdavuḳ, o şėyden, 

āşdan, o manavḷarıŋ ācından. (135) manavḷar onda yayardı, taḳıdıḳı taḳıdıḳı, biziki 

taḳırdamazdı. (136) í , tuḷūŋ y rdu datḷı oḷur. (137) lekin o taḳırdavuḳ, āşda eşgi oḷur. 

(138) onuŋ kėşi, çóḱelė̄ başġa oḷurdu tuḷūŋḳu. (139) ācıḳı eşgi oḷur, çóḱelė̄ de eşgi oḷurdu. 

(140) e işde kėş, onu ġazana dóḱersiŋ ġayrı. (141) yaydıḳ kė̄yri yǡnı aḷırsıŋ, yıḳarsıŋ, 

duzḷarsıŋ, basarsıŋ, sede yā. (142) ondan kė̄yri tabi birezini aḷağorsuŋ bȫrek yaparsıŋ 

geleniŋ gėdeniŋ yėr, müsevüre ġorsuŋ. (143) ondan kė̄yri onu çóḱelė̄, ġazana dóḱersiŋ 

ayranı. (144) ataşı yaḳar üsdüne ġorsuŋ, ataşı yaḳıvėrisiŋ. (145) o hȫle ġaḷıp gibi üsdüne 

çıḳar çóḱelė̄, birez de duz atarsıŋ, çóḱelė̄ yüzüne çıḳar. onu ġayrí sapḷí̄le aḷı̄rsıŋ 

kėselersiŋ, ondan kėsede ėyice ġurudu mudu deriye basarsıŋ. (146) e kėş oḷan o, hem 

kėş dėrsiŋ hem çóḱelek dėrsiŋ. (147) manavḷar çóḱelek dėrdi de biz kėş dėrdik. (148) biz 

de dóndük buraya, bu geliş çóḱelek. (149) pėyniri de n‿işlersiŋ? (150) maḷı s rsıŋ, sādıḳ 

kė̄yri o ımıḳḷ yḷa ġazana süzersiŋ, ġazana mayasını atarsıŋ. (151) pėynir mayası oḷur, 

pėynir dutar ġazanda. (152) ġazanda dutduḳ kė̄yri dutarsıŋ sapḷí̄le kėsersiŋ ġazanda. (153) 

o pėyniri ġazanıŋ iḉinde, suyu çıḳar. (154) suyu çıḳdıḳ kė̄yri, onuŋ suyunu aḷır dóḱersiŋ 

aḷır dóḱersiŋ. (155) dibini kėseye ġatarsıŋ. (156) bi de duz atarsıŋ āca asarsıŋ. (156) pėynir 

de oḷ. (157) yayḷada saḳḷamayız, maḷ sādımız yėriŋ bȫle daş oḷur ora, bütǖn ġale ġale daş 

oḷur. (158) hȫle īsi yėller oḷur, īsi yėllere asıvėriyis. (159) tabi satarıs, onu heP deriye 
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bassaḳ maḷcıḷıḳ nişlēcė̄z biz onu? (160) onu ġayrı bazar ná‿zaman, bó͜ún bazarı, yarın 

bazarı. (161) onu biriKdiri kėseleri hė̄belere ġatarıs, eşşǟ yúḱlediris, arabası oḷan 

arabasına yúḱledir, ǥótürü bazarda satar gelir. (162) pėynir de ȫleyidi yavrı̊m. (163) mesele 

sen ben hilá, ısdambuḷdan gelirdi bidonḷar ġoyuncuyuḳa. (164) ǥó̄şdük kė̄yri, ġoyunu 

satdıḳ kė̄yri, gelmiş gelmişler de yurdu yoḳḷamışḷar. (165) bidonḷar gelirdi, ġıyıvėrir̥dim 

pėyniri ġıyıvėridim bȫle ġıyardım ḷoḳum gibi. (166) bidonḷara ġatardım suyuyḷa, aḷıḷḷar 

gėdellerdi. 

(167) etmė̄ mi? (168) manavḷar nahıḷ ėylerse biz de ȫle ėylerdik. (169) tabi yoḷḷarda túḱenirse 

bazar etmė̄ aḷırĭdıḳ, yayḷamıza çıḳasıy̥a, yoḷḷardǡ ḱóylerden. (170) hamırı yuŋurusuŋ 

yavrı̊m, sacı Furursuŋ, iledin odunḷarını Furursuŋ. (171) adamıŋ oḷusa biri bişirir, ikisi 

ėder. (171) adamıŋ oḷmassa biri bişiri, biri ėder. (172) hamırda mı? (173) unu ġatarsıŋ, duzu 

ġatarsıŋ, başġa bi şėy yoḳ. (174) ha, mayaḷı ėderseŋ, şȫle ėderdik biz yayḷada, orda bizim 

şėyimiz, furunumuz yoḳ, ondan kė̄yrim doḷabımız yoḳ. (175) ne yaparıS? (176) etmė̄ 

ėyledik mi tesbiye döşşerdik hamırı, tereyǡnı da ġorduḳ üsdüne aḷtına. (177) ḱómüre 

ġorduḳ, üsdüne de sacı ġorduḳ, sacıŋ üsdüne de ḱómürü ġorduḳ. (178) ȫle de kömbeyi, 

börė̄ yapardıḳ. (179) ėyi mi? (180) ō, onuŋ aḷatı çoḳ, sacı var, hamır yuŋurması var, hamırı 

kėsecek kisireni var, şişi var, bişirgeci var. (181) işde biz ona şiş dėris, biz şiş dėris ya, 

manavḷar bişirgeç dėr. (182) etmė̄ de ȫle yaparıs. (183) senitde yaparıs canım, nere gėtseŋ 

herkez senitde yapar. (184) senidiŋ usdası oḷur, onḷarı ḱóylerde yapaḷḷar, biz gėder 

bazardan aḷırıs, oḳḷāyı da satın aḷırıs. (185) bi bişirgeci gendimis yaparıs, senidi de satın 

aḷırıs, sacı da satın aḷırıs, o aḷatı ȫle aḷırıs.  

(186) yaḷıŋız ısdarı, dúzeni. (187) dúzen doḳunurdu evel, bez doḳunurdu. (188) şíndi bėz 

nerde? (189) benim çocuḳḷ mda anam doḳurdu. (190) bȫle apTaḷdan darağ‿aḷıḷḷarıdı, 

daraḳ dėllerdi. (191) şȫle, tātadan dǟl, bȫle iki çıb  diziyorurḷar apTaḷḷar ipile. (192) onu 

ġayrı bir bir bir geçirillerdi iplíğí bez doḳuyacaḳḷarında. (193) onu ġayrı düzeni var, bȫle 

iki tāta çaḳıyorurḷar, bi de hora iki çataḷ çaḳaḷḷardı. (194) ben yapmadım onu da, anam 

yapardı. (195) ona şȫle āḉ ḱóserdi demiki dėdīm gibi iplíğí çezerdi, ora ġordu. (196) onu 

ġayrı ayǡyḷa yapaḷḷardı. (197) ayǡ ġoḷḷardı ora dúzeniŋ şėyíne. (198) ayaḳçıḳ dėllerdi 

manavḷar ona, manavḷar çoḳ yapardı, ayaḳçıḳ dėllerdi. (199) onu darǡ ġayrı getirisiŋ, 

geçiriller. (200) getiriller, geçirillerdi. (201) ben yapmadım emme yapaḷḷarḳa, anam 

yapardı. (202) evel bėzleri, evel bȫle çamaşır nerdeyidi? (203) doḳuḷḷar doḳuḷḷar da, 
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manavḷar hilá çora çoc  don dikerdi, yelek dikerdi, benim çocuḳḷ mda. (204) yėtmiş 

yėdi seneniŋ adı var. (205) hı, ȫle yapaḷḷardı yavrı̊m.  

(206) çamaşırḷarı derelere ġuraḷḷardı, aḳan oḷuḳḷara. (207) yayḷamız bizim her taraF oḷuḳ. 

(208) oḷuḳḷara ġazanḷarı ġuraḷḷardı, ḉamaşır ġazanı oḷurdu, ora ġuraḷḷardı, toḳucuḷa 

yıḳaḷḷardı. (209) tātadan toḳuc‿oḷurdu, ȫle onunŭḷa yıḳaḷḷardı yavrı̊m. (210) dė̄r, 

manavḷar toḳucaḳ dėr, biz toḳuş dėris.  

(211) hindi ǥóçene yórük dėllerdi. (212) oturana, burda manavġadda ġaḷana, manavġadda 

ġaḷdīna manav dėllerdi. (213) hindi biz de manav oḷduḳ, manav da yórúḱ oḷdu. (214) 

manavḷar hindi heP bizim yayḷadan yėr aḷdı. (215) heP ǥóşdú gėtdi yayḷaya, ġarışdıḳ 

ġaḷdıḳ. (216) há, sevmezdi. (217) manav, yórük dėrdi, yórük dǟl mi şu dėrdi. (218) biz de 

manav dǟl mi şu, dėrdik. (219) bȫle ǥúnlerimiz, gėşdi gėtdi yavrı̊m. (220) ne bilė̄n biz 

ġıvraḳ ġonuşuruz, ġaḷın ġonuşuruz ondan. (221) manavḷar tabi ince ġonuşur. biz şurdan 

gėşdik mi dėller‿ki şíndi yavrum. (222) biz oturuduḳ, sarıḷarıŋ ġırında oturuduḳ, çadır 

dutar oturuduḳ. (223) alı̊‿usḷunuŋ, fātiniŋ bobasıyḷa hilá çoğ‿oturduḳ. (224) o zaman 

çadırḷarda oturuduḳ, ġışı çadırḷarda çıḳarıdıḳ. (225) nė̄se s r ǥúde‿ğeliller, bizim 

ḱóylüler, sarıḷarḷıḷar. (226) ey‿yarabbi dėller, bunḷarıŋ çadırınıŋ her yanı açıḳ dėller, 

ġızı var, ōḷu var dėller, hėş bi ḷafı da yōḳ, sözü de yoḳ dėller. (227) bunuŋ ġızını mızını, 

ōḷunu ġızını hėş götürüP getiren oḷma mı, dėller. (228) bunuŋ eviniŋ içinden bi şėy çaḷan 

oḷma mı dėller. (229) ḱóyde dėller, her āzıŋ ḷafı var dėller, her evden bi şėy çaḷını dėller. 

(230) bizim dėrin ben de, dua siŋginlī var o çadırda da, ondan dėrin. (231) bi şėy 

ėdemezler, çaḷamazḷar, bi şėy de dėyemezler dėrin. (232) siz bu ḷafı nerden ó̄rendiŋiz 

dėller, bazı da. (233) biz şurdan gėtdik mi, sayĭvėreyin size dėrin. (234) burdan ǥóḉdük mü 

tilkiler var dėrin, avasın var dėrin, başḷar var dėrin. (235) ondan kė̄yrim iḇradı var dėrin, 

derebucaḳ var dėrin, sayıŋ ġayrı dėrin. (236) ondan kė̄yri daḷayman var dėrin, yeŋíḱóy 

var dėrin, bodanya var dėrin, ḱúpe var dėrin. (237) ōn yėr, on yėriŋ nisānını aḷırız biz, 

dėrin. (238) on ḱóyden birer nisān aḷsaḳ şu dėris, ḷafı bundan biliriS dėris, siz oturdūŋuz 

yėrde oturusuŋuz dėris, bȫle horata ėderis. (239) şíndi buraya oturdum, ḉóḱdüm de bi 

yėre gėdemen a‿yavrum. 
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17. Metin 

Anlatan: Mustafa Uslu, 82 yaşında, Okur-yazar (az). 

Derleme Yeri: Sarılar Mahallesi (Bozahmetli Yörükleri). 

Konu: Yörüklük, Karışık Anılar, Destanî Halk Anlatmaları 

yörüklük 

(1) şíndi amĭcam bu kitaPda yazar, hep si yazar. (2) emme şíndi yórúḱ, yórúḱçülǖ 

sorarĭsaŋ, yórú̄ŋ devesi oḷudu, ġoyunu oḷudu, burdan yúḱledirdik, devesinde yúḱ çaŋı 

oḷudu. (3) buŋa hindiki bu cowaP vėrdīmi, ben yarısını sene biliP vėremeniki amĭca. (4) 

o zaman ġafam biráz dürüsüdü. (5) şíndi baḳ benim asḷım, bizim asḷımıS, ḱóḱúmüS 

temelimiS bizim ġaFġasyadan gelme, aŋḷadıŋ mı? (6) bu bizim ġaFġasyadan gelmiş, 

külcülere yėrleşmiş. (7) bėş mi aḷtı mı ġardaşımış. (8) buḷḷarda o zaman yórúḱ aşireti 

bilen yȱmuş. (9) ilk evel benim ḱóḱúmüS sarıḷar. (10) nėydi dė̄cem? (11) ora gelmişler, 

yėlleşmişler. (12) baḳ manavġadıŋ da ilk, bura ġadıḷīmışımış. (13) ġadıḷıḳ oḷdūnda da ilk 

ḱóy oḷaḷaḳ bura yazıḷan, manavġada ilk yazıḷan ḱóy oḷaḷaḳ biri sülek, şėy, saraşḷı. (14) 

saraşḷı mı birinci yȱsa bizim bozāmatḷı mı birinci orayı bilemēcem. (15) ilk evel bunḷar 

yazıḷmış bura. (16) da şíndi bizim ḱóḱúmüz bura gelme. (17) dėdemiŋ bobasınıŋ 

dörd‿avradı varmışımış. (18) dörd‿avraddan, bozāmatḷınıŋ ekseriyeti bu 

dörd‿avraddan dǡḷmış. (19) usḷuḷar, esgiler, şírinler, şėkerler dörd‿avraddan dǡḷmış. 

(20) şíndi, hüseyn gözel varıdı, bobaŋ bilir̥, sen bilmessiŋ. (21) o da ölmüş‿á, o da bizden, 

bu dörd‿avraddan dǡḷma da. 

(22) orayı da aŋḷadıvėrė̄n. (23) şíndi ases biz bozāmatḷı dǟliz de yaḷıŋız ordan gelmiş ġız 

aḷmış, burdan gelmiş, ordan gėtmiş, ġız aḷmış, burdan ilerlemiş. (24) şíndi, bir ó̄süz ōḷan 

çoc  varımış, ó̄süz.  (25) ġuzu ōḷaḳ güdellerike bi ġızĭḷa ōḷan çoc , şėy, ġız 

armıd‿ācına çıḳmış y T siŋgit. (26) ġıza bi ḷaf atmış ōḷan, huy āzına boz āmadıŋ 

dėmiş ġız da. (27) ondan bozāmatḷı ġaḷmış bizim aşiretiŋ ismi. (28) aŋḷadıŋ mı amĭca?  

(29) şíndi, amĭca, yórúḱÇülük bȫle. (30) ben otuz bėş sene ġoyuncuḷuḳ yapdım. (31) şíndi 

bu dävirde eynifde oḷudum, bobaŋ bilidir eyniFi. (32) ben ġoyuncuy̥udum. (33) bene, 

yayḷa ḱóylülere zırf ġoyun davşıdīma, başġa hiç bi şėy ġoyunuŋ içine ġatmazĭdım da, 

bene ġoyuncu musdā dėllerdi. (34) yayḷa ḱóylülere sorduŋ mu ġoyuncu musdā dėmeyėn 
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bilemezler. (35) otuz sėne oḷdu, ġoyunu satıP da ġaḷaḷı buḷḷarda. (36) ġoyunu baḳarsıŋ iki 

yüz oḷur, baḳarsıŋ iki yüz ėlli oḷur, baḳarsıŋ yüz ėlliye dúşer. (37) yórúḱcülük devri öy̥le 

amĭcam. (38) emme manavġadıŋ, köçek súlēmeni tanırsıŋdır sen amĭcam, biliŋ mi? (39) 

hindi o, onuŋı̊ḷa da köçek amĭcamdan geçik dėdene mutdarḷıḳ, candarma dėde͜ẽ, ona 

geçik. (40) oḷ da yėyeni maraşaḷa vėrdi mutdarḷī. (41) maraşaḷdan da ġaymaḳam yėrleşiŋ 

dėdi bizim aşirete. (42) bizim aşiret, yėrleşiŋ dėyi múhürü aḷdı. (43) üşdepeyi bizim 

aşirete vėrdiler. (44) bir honamḷı varĭmış az bir püntük, bi de ġaraġoyunḷu varĭmış, bu 

ikisini yamaḳ vėrdiler bizim aşirete. (45) bizim aşiret orayı b niP gėtmedi. (46) oranıŋ 

hindi yarısı honamḷı, yarısı ġaraġoyunḷu, yarısı da biriğinti. (47) orda ġız āmat varıdı, 

biliŋ mi? (48) öldü. (49) ōḷu varĭdı, mēmeT, ġız mēmeT dėllerdi, biliŋ mi? (50) işde onḷar 

ȫle amĭca. (51) şindi mūtarḷıḳ, bozāmatḷınıŋ mūtarḷī manavġaTda, hālen tā ġaymaḳamda 

durur. (52) yaḷıŋız biriğiP de bi yėre isken ėtme oḷmadı. (53) işde üşdepeye isken 

ėdecekler, b nmedi herkez. (54) yarısı şėydişērine yėrleşdi ġaḷdı, üşdepeyi b nmedi. 

(55) bizim züḷāle burdan yėr aḷdı, hindi biráz hu yüzde var. (56) benim nüfuzum sarıḷarda. 

(57) ġaymaḳamgiliŋ mah̥állesi şurda. (58) bozāmatḷı baḷabaḷıḳ aşiret amĭcam, dǡḷıḳ gėdik. 

(59) şėydişērde üḉ mü ne m lle var. (60) bizim burda ġaḷan bi esgiyle bi usḷu ġaḷıḳ. 

(61) burdan deveye yúḱledirdik. (62) ḷãŋġıduḳ ḷũŋġuduḳ, yėdi ǥúnde çıḳardıḳ küpeye 

burdan. (63) aşiret bȫle küpeye çıḳardıḳ amĭcam biz. (64) küpe yayḷasına çıḳardıḳ da 

hep si gėşdi amĭcam. (65) ġoyunuŋ baḳımı zor oḷur, ǥúdersiŋ. (66) davarıḳı ġoḷay oḷu da 

ġoyunuḳu zor oḷur. (67) ġoyunuŋ bir ġara ġoyun oḷur, bu evelki bizim bildīmiz ġara 

ġoyunudu. (68) soŋradan ġoyun ikȱ‿üḉ çėşide döndü. (69) benim davşıdīm ġoyun aḳ 

ġoyunudu. (70) ġaraydı, bėyaza çeldim. (71) bėyazdan da aḷtınbaşa çevirdim. (72) yüzü 

şȫle gözel oḷur, boynundan yėlesi sapsarı oḷur, ġuḷaḳḷarı da hȫle uzun oḷu, ona aḷtınbaş 

dėller, ġonya tarafında çoğ‿oḷu. (73) bi de kölek, kölek dėller, ġoyunuŋ bi cinsi. (74) 

hindiki ġoyun, ġuyruḳsuz ġoyun var hindi, tüsüz, ġuyruḳsuz ġoyun. (75) benim ġoynum 

arı ġoyunudu, arı ġoyun davşırdım ben. (76) yórúḱçülǖŋ soŋu yoḳ işde, soŋsuz. (77) 

bunḷar sürücüyümüş, bunuŋ bobası sürücüyümüş, dėdesi. (78)  şindi amĭcam, sürücü 

dėyi, davarcıyımış bunuŋ dėdesi, melė̄ gėderimiş, melik yayḷasına. (79) bobaŋ duyardır 

da sen bilmessiŋdir. (80) fetteh̥ōḷunuŋ, gembosuŋ bu yanındǡ dā fettōḷunuŋ melik, 

gündōdu fettōḷu, musdā bėyiŋ. (81) nėye ȫle dėller bilmen de onḷarıŋ da kökü kesildi mi 

bilmen. (82) biz aḷtı ōḷanıdıḳ, bi ben ġaḷdım. (83) fettahḷı, aşiret ismi o. (84) yaḷıŋız musdā 
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bėyiŋ bobası āmaT bėy, zeŋginimiş, küpeye çıḳarımış. (85) ordan melī aḷmış, 

gėtmeyivėrmiş, yėlleşmiş, orayı zabd‿ėtmiş, mämleketi, her yėri zabd‿ėtmiş. (86) 

ayrı aşiret, fettahḷı aşireti onḷar. (87) biziki, hurda oymapıŋarda id rizli aşireti var. (88) 

benim anam id rizli, ebem ġarȧ ͜ ózlü, bekirli aşiretinden. (89) şindi onḷar aḳbaşgil. (90) 

ebēŋ dey̥zesiniŋ bacısınıŋ ġocası aḳbaş. (91) onḷar āşdepesine çıḳar, āşdepesi yayḷasına 

onḷar hālen gėdiyoru. (92) onḷar yayḷa evi yapdırdıḷar, heP gėdiyorur̥lár. (93) yórúḱ 

ġaḷmadı hindi. (94) bizim bozāmatḷıda üş dörT davarcı var, başġa ġaḷmadı ellēm, 

bilmen. 

karışık anılar 

(95) iptirayḷa cez vine girdim, bėş ay cez vinde yatdım. (96) boş vėr oḷḷarı. (97) ġarez 

gėtdi üsdüme de üḉ buḉuḳ sene ōraşdım. (98) şu otdan ġayrısı bitdi benim başımda amĭca 

da ne yapacaŋ. (99) şindi üḉ ōḷan var, dǡḷıḳ gėdik amĭcam. 

(100) bi esgi ōḷan varımış, dėdemiŋ amĭcası. (101) ġoyuncuḷuḳ yaparımış, bobamıŋ dėdesi 

de kiyaḷīnı yaparımış. (102) hanı ġonturoḷcusu, o zaman kiyá dėllerimiş. (103) şíndi güzün 

ǥóḉmüşler. (104) bodanyanıŋ bi yayḷası var toyaḷaŋı dėller, şākirōḷu çėşmesi bilen var. 

(105) biz ordan bitdik, böyüdük biz de. (106) hindi bura iniyoru güzün, dėdem. (107) oysa 

ordan yayḷadan ǥóçüyorurḷar. (108) bura iniyorurḷar, zemheriniŋ on segizinde. (109) 

yȱmuş ġardaşı, ġoca sülēmen dėllerimiş bobamıŋ dėdesine. (110) şíndī bobamıŋ ebesi 

díşarı çıḳmış, bi baḳar, aḳdeŋiziŋ üsdünde bi aḳ gireŋ varımış. (111) ġoca sülēmán, ġoca 

sülēmen dėmiş. (112) nėy o? (113) aḳdeŋiziŋ üsdüne bi gireŋ yörümüş, esgi ōḷan nerde 

dėmiş. (114) ulán bene bir azıḳ şė̄divėr dėmiş ġoca sülēmen dėdem. (115) hemen ebem de 

bi ġazıḳ şė̄diyoru. o zaman çarıḳ da dė̄yoru, çarī da buḷamazḷar, hēmen yörüyüvėri. 

(116) şėye çıḳar avşama, bodanyaya çıḳar. (117) bȯ dėd m yoḷdan gėdeller gelillerimiş. 

(118) ora varır bi/ sorar. (119) bodanyada da bi haḷam varımış, ordan evlenmiş, oranıŋ 

ḷarı da haḷamıŋ uşağıyıdı heP öldü bitdi. (120) bú‿sefer yórümüş, yayḷaya ḉıḳmış, 

bizim esas yėr var orda, ora varır. (121) ġoyunuŋ tapanı varımış emme gendi yoḳ. (122) 

ǥúneşyúḱ dėriz bi yėr var,  gözed daşı var orda. (123) gözed daşına çıḳıyoru. (124) çoḳ 

ḲariP işler var, diŋler miŋler hė̄ḉ ses selem yoḳ, zēmeriniŋ on segizi. (125) bi fíyıḳ çaḷar, 

hȫle‿ğetdīnde ġoyunuŋ ardından fíyıḳ çaḷaḷḷar‿a, fíyyīḳ dėmiş. (126) bıçıçekī dėriz bi 

yėr var, ordayımış. (127) ḱópek bi uḷumuş, meneḉ dėller bi ḱópė̄ varımış. (128) ḱópek 
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gelmiş bi ġıvranmış, geri dönüvėrmiş. (129) ardına dúşmüş, varmış. (130) o bıçıçekī mi 

ne, aḷaŋda ġoyun yayıḷırımış. (131) hȫle tanımış tanımış, esgi ōḷan, hōyn esgi ōḷan dėmiş. 

(132) hēy dėmiş. (133) ulán nerdesiŋ, dėmiş. (134) burdayın dėmiş, ḱútú̄ŋ öresi. (135) adam 

çırayı, ġatĭran ḱútúḱlerini, çıraḷı ḱútúḱleri yaḳa yaḳa ġaPġara is oḷmuş elbisesi. (136) 

úlen ġara ḱútúḱ beniŋ işde ya dėmiş, bǡrmış. (137) úlán ne duruŋ, zēmeriniŋ on seKizi? 

(138) úlen bunuŋ key fi bozuḷur mu dėmiş, ġoyunuŋ key fi. (139) ġoyun heP yėlinnemiş, 

ġuzḷayıP gėderimiş. (140) ordan ġoyunu çekelim dėmiş, ġoyunu çekiyorurḷar. (141) 

cevizliyi biliŋ mi? (142) cevizliniŋ beri yanında ġapaḷıgedik dėller, oraya gelmişler, 

yatmışḷar. (143) ġoca sülēmen dėdemiŋ kėçesi ǡrḷaşmış. (144) úlán bi baḳsayı ḳı ḳar, her 

yėr ḳar oḷmuş, ġoyun yoḳ. (145) úlán, esgi ōḷan, esgi ōḷan, dėmiş. (146) nėy o? (147) úlán 

ġoyun yoḳ, ġaḳıvėr ḳar basmış dėmiş. (148) ulán yata‿ğet öte yanına dėmiş, ġoyun 

yatırdır dėmiş. (149) ḳarıḷa üykü mü girer? (150) sab‿ōlmuş, sabāḷa tanımış, ġoyun serli 

yatırımış ḳarıŋ aḷtında, nefesinden belliymiş ġoyun. (151) nė̄se buḷamaḉ bi şėy yapaḷḷar, 

dıḳı bi şėy ėdeller. (152) o zaman çay ná̄rasın? (153) yayḷa çayı bişirillerimiş eveli, o 

zaman. (154) ordan topḷu dabança varımış, çaḷdıḳ sıra dönerdi, belki dėdende varımışdır. 

(155) dabançayı bi çeker, ġoyun çıḳar bi sirkelenir, hura ineller. (156) burda ışıḳḷarıŋ 

ġocayataḳ dėller bi yėr varımış, ora iniyorurḷar. (157) ġoyun yatarḳa ġuzḷāyoru. (158) 

gendi ḱúlcülerde oturuyumuş ġoca sülēmen dėdem. (159) varǡn bi esgi ōḷanı yoḳḷayǡn 

gelė̄n dėr, gelir. (160) esgi ōḷan ġoyun emişdirīmiş, ġasaḷırĭmış. (161) ışıḳḷarda da bi  

varımış,  gelmiş esgi ōḷana ġoyunu çek burdan, dėmiş. (162) úlán ġoyun mu öldü esgi 

ōḷan dėmiş, tasaŋ ne? (163) úlán ġoyun ölse ne dėmiş,  geldi de ġoyunu çek buradan 

dėdi, nere gėdė̄n ben bu yavrıyḷa dėmiş. (164) ay bizim ōḷan seniŋ de düşünd ne dėmiş. 

(165)  bu gėce ólür dėmiş, Sabāḷa bekci gelir bene, ġoca sülēmen amĭca,  óldü dėyi 

davar isdeller. (166) siŋ yėmė̄ vėrillerdi, aḳḷıŋ ėrer mi? siŋ yėmė̄ dėllerdi. (167) ġısırı çeker 

gelirin, bi budunu kėsivėriyin, birez de yėmiş aḷırın, gėtiri burda yėr, ben eve gėderin 

dėmiş. (168) ȫle mi oḷu‿ḳu bizim ōḷan, dėmiş. (169) ȫle oḷur sen hėç keyfini bozma 

dėmiş. (170) Sabāḷa aynı dėdī‿ğibi, ġoca sülēmen amĭca, ġoca sülēmen amĭca, dėr 

bekci. (171) nėy o? (172)  óldü, bi davar isdeller, dėmiş. (173) aynı dėdī ġısırı çekmiş, 

ėletmiş, kėsivėrmiş. (174) ordan bi budunu kėser, birez de yėmiş aḷır, gelir. (175) uḷan işde 

 óldü, gėce ólmüş, işde aḷ bunu yė, dėr, ġardaşı esgi oġḷana.  
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(176) ȫle tarihden, yıḷdızdan, şondan bundan çoḳ şėy ėdellerimiş. (177) dėdeme yayḷa 

ḱóylüleri, hasanaḷı dėde, bú sene ġış nasıḷ geçecek? (178) ġış şȫle oḷur. (179) soŋŭra 

sormuş birisi, ne ǥórdúŋ ne gėçirdiŋ hasanaḷı dėde, dėmiş. (180) bi ǥúzün yayḷadan 

ǥóşdüm dėmiş, yazın çıḳdım dėmiş, bizim mezerlik var yayḷada, mezer kefinde 

ġabirleri yoḳḷadım dėmiş, deve yeŋi ġaşanıḳ, sidīniŋ yėri belli dėmiş. (181) bi ǥúzün 

ǥóşdüm tuġayaḷaŋına dėmiş, yazın çıḳdım vardım yurt yėrine dėmiş, ǥóşd m yurduŋ 

ardını ataşḷa dėynēŋ ucunu, yeŋi yanıḳ gibi onu da ǥórdüm, dėmiş. 

(182) yórükcülük de bitdi amĭcam, m bbet Te bitdi. (183) şíndi ǥúÇcük böyüğú tanımās, 

böyük ǥúÇcú̄ tanımās. (184) bizim ǥúnümüzde bir orman asgeri varıdı. (185) bobǡŋ aḳḷı 

ėrmezdir ona, orman asgerine aḳḷı ėrmes. (186) orman asgerini ǥórdük mü biz girecek 

deliğ‿arardıḳ, adamı yėllerdi. (187) bėç‿çoc  oḷmayan adamdan yoḷ parası aḷıḷḷardı. 

(188) dėdeniŋ mūtarḷīnda mı, maraşaḷıŋ mutdarḷīnda mı bitdi bilmen. (189) evelá kürēle, 

paḷtayḷa yapıḷırdı yoḷ‿a, şíndi bėç‿çoc  oḷmayandan yoḷ parası aḷıḷḷardı. (190) şíndi 

menderes ırāmatḷı ıḳdıdara geḉdi biŋ doḳuz‿züz ėllide, bu yoḷ parasını ġaḷdırdı. (191) 

sırḳat varıdı, herif óḱúzünü bir iki óḱúzüŋ, ānam dėlleridi, parasını yatıramazdı, ǥótürü 

güre ġatardı, gürde beslerdi, āşam çıḳarıdı. (192) ġoyaḳḷara bo torȯs dāḷarındǡ yarḷara 

ġoyunu, davarḷarı ġatardıḳ biz de. (193) öş‿elesiye bekler, öş‿eldikden sōra çıḳarıdıḳ. 

(194) biŋ doḳuz yüz ḳırḳ üşde bi ġıtḷıḳ oḷdu. (195) ḳırḳ dörtde de båbam óldü, çoc duḳ o 

zamanda. 

(196) bu manavġadın sá̄yilindė̄ köyleriŋ soyismini alicemil ġoyuḳ. (197) iliceli alicemil, 

ḱá̄tıbımış. (198) ōḷu ali varıdı ġasapçıḷıḳ filá yaparıdı. (199) hüseyniŋ güçcǖnüŋ biri de 

tekġanadıŋ o abduḷḷāŋ güyėsi ya, nōman. (200) ēy neler gördük ay amĭcam, şíndi ne var? 

(201) alicemil ġoyuḳ bizim soyismimizi bile. 

destanî halk anlatmaları 

(202) şíndi amĭca, evel hökümdarıŋ biri, topḷamış milleti. dėmiş ‿ki hızır aleyselemi 

kim buḷuP gėtirecek, dėmiş. (201) bi kel varımış, kel dėmiş‿ki, ben gėtiriyin, dėmiş. 

(202) sene yėdi‿ğún müddet, gėt hızırı buḷ gel, dėmiş. (203) uḷan hızır buḷunu‿mu? (204) 

hızır hindi burdaysa, sen bilmessiŋ hızırı, ne oḷd nu. (205) nėyse yėdi‿ğún oḷuyoru, 

çıḳıyoru, hızır buḷamamış. (206)  beni óldürecek dėmiş, yoḷa dúşmüş. (207) ardından bi 

adam gelmiş, nere gėdeŋ? (208) yā, mesele bȫle bȫle oḷdu da hindi gėdiyoruyun nıŋ 
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hızırına dėmiş. (209)  óldürecek beni, gėt bāḷım dėmiş. (210) haydi baḳaḷım gėdelim, 

varıyoruḷar, ġapıya dikeliyoru. (211) , hızırı buḷduŋ mu, dėmiş. (212) buḷamadım dėmiş, 

yoḳ. (213) üḉ veziri varımış. (214) veziriŋ biriŋe dėmiş‿kin, buŋa ne ceze vėrecēz, dėmiş. 

(215)  dėmiş, ben seniŋ yėrinde oḷsam bunu bāḷar, tortoPaḳ ėder, süt ġazanına atar, 

ġaynadırın, dėmiş. (216) hızır arḳadaymış, asḷĭ‿ō dėmiş, nesl ‿ō dėmiş. (217) ikinci 

vezire sormuş. (218) o da, satırıḷa ġıyar, çópl ̮e atarın, dėmiş. (219) nesl ‿ō dėmiş, 

nesl ‿ō dėmiş hızır. (219) üçüncü vezire sormuş. (220) üçüncü vezir de dėmiş‿kin,  

dėmiş, böyükler dāyima ǥúÇcükleriŋ ġusurunu afFėder, afFėT saḷıvėr bunu, dėmiş. 

(221) asḷĭ‿ō dėmiş hızır gėne. (222) asıḷ azmas, baḷ ḳoḳmas, ḳoḳarsa yā ḳoḳar, onuŋ da 

cinsi ayrandan, dėmiş. (223) hızır ararĭsaŋ hızır beniŋ, dėmiş. (224) dutuvėriŋ şunu dėmiş. 

(225) hızır ġayboḷuvėrmiş. 

(226) şíndi cenābı‿aḷḷahdan bi nidá̄ gelmiş. (227) bir baḷīŋ, ādı ne? (228) bir̥ şėy girecek 

yunuz baḷī gendini güçsüremiş, yaní ǥúçcük ǥórmüş. (229) benim dėmiş, insanōḷu 

nereme giriP de ġarnımda duracaḳ dėmiş. (230) şíndi gemėye, müşrükler gemiyá 

doḷmuş, ǥámíyá ġatmışḷar, yonuz aleyhiselem de girmiş ora. (231) hȫle gėdişlė̄n deŋize, 

gemi ne ileri ne geri, ne ileri ǥótürebilmişler ne geri. (232) içimizde bi yabancı var, kim 

dėmiş. (233) yȯnuz aleyhiselem beniŋ dėmiş. yōḳ dėmiş, sen nasıḷ oḷur? (234) hu yanı bu 

yanı, o zaman ġuryá çekecēz, dėmişler. (235) üḉ sefer ġuryá çekmişler, üçünde de yȯnuz 

aleyhiseleme çıḳmış. (236) bu geliş atıŋ bunu deŋize dė̄yoru. (237) cenābı‿aḷḷahdan bi 

nidá̄ geliyoru baḷĭ͜ ā, yȯnuzu yut dė̄yor, yȯnuz baḷī yuduvėriyoru. (238) yeŋi o gemi de 

hareked‿ėdiyoru. (239) bu yoḷ baḷīŋ ġarnında namaz ġıḷar, ibādát yaparımış yȯnuz 

aleyhiselám. (240) benim ġusurḷarımı afFėt, ne ġusurum varısa afFėt dėye doğ̥a 

ėderimiş. (241) şíndi aPdesdi ġandan, seşdāsı gönden, ġıblesi her yönden. (242) bobaŋ 

belki bunu duyuḳdur. (242) hindi, şíndi arabaya binersiŋ amĭca, türkȱyeyi arabanıŋ içinde 

seniŋ ġıbleŋ, her yėr ġıbleŋdir. (243) mesele, araba hordan girer, hora döner, arabada 

gėderke her yėr ġıble. (244) ġıblesi her yön, o da ordan ġaḷmış amĭca.
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18. Metin 

Anlatan: Durdu Güven, 65 yaşında, Okur-yazar değil. 

Derleme Yeri: Taşağıl / Kırkkavak Köyü 

Konu: Karışık Anılar 

 (1) ismim durdu ǥúven. (2) d mumu bilmēyȯn, atmış bėş yaşındayın. (3) oḳur 

yazarḷīm yoḳ, bilmēyȯn. (4) ḳırḳġavaḳḷıyın, bėşġonāŋ ḳırḳġavaḳ ḱóyündenin.  

(5) e, ay yavrı̊m, evelkinnerden ne ġaḷdı şíndi? (6) evelli ǥóç ǥóçerdik, yazḷaya ǥóçerdik, 

ǥúzleye ǥóçerdik. (7) gėçiler ǥúderdik, inekler s rdıḳ, dāḷarda daşḷarda irezil zebil 

arḳamızda odunnar çėkerdik, ot çėkerdik. (8) yayḷaḷara gėderdik, ḳırḳġavāŋ yayḷasına 

gėderdik, toḳaḷı yurdu yayḷası dėyecēz ona. (9) ġonya tarafında d l. (10) bu ġızıḷot, 

manavġaT yórǖnüŋ çıḳd  yayḷanıŋ bi şėyi, ġonyāḷa aḳsekiniŋ arası. (11) aḷacabelini 

tanıman ben, toḳaḷı yurdu yayḷasına çıḳardıḳ. (12) ġışḷamız varıdı, ǥúzlemiz varıdı. (13) 

ȫle gėçici bi yėller oḷudu, hȫle daş duvarḷardan, āşḷarıŋ oḷdū yėllere yoŋġadan 

moŋġadan yapıḷır. (14) oturuḷudu bi su başına veyāvıt da bi şėye. (15) güzlemiz ertl ataḳ 

dėllerdi, yayḷanıŋ birez aşşāsında, yayḷāḷa ġışḷanıŋ arasında bu aŋnaTd m yėr. (16) bȫle 

ėrgenler oḷudu, derelerden su aḳardı. (17) buyday ėkerdik, arpa ėkerdik, heP öküzüle 

súrerdik, öküzlerile, hayvanḷarıḷa, çapaḷarıḷa. (18) güzlede üç ay ġaḷır̥dıḳ, ondan sōna 

ġışḷaya inerdik, ásas evimize. (19) ásas evimiz naŕḷıdādı, ḳırḳġavāŋ birez kener 

mahellesi. (20) naŕ çoḳ oḷudu orda, ceviz çoḳ oḷudu, ondan naŕḷı dėmişler. (21) 

babă‿ocāmıŋ şėyi naŕḷı dėyi gėçiyi. (22) hindi ābilerim feḷan var orda, üş dānesi öldü, 

bi dānesi var. (23) bubamıŋ yėrinde yurdunda ġaḷığıḷḷar. (24) serin, ḳar y r ora, ġar üç 

ay helán ġaḷır orda. (25) bu ġışḷa dėdīmiz yėrde ġar fazḷa ġaḷmaz da güzlemizde ġar üç 

ay helán yādı mı depilir ġaḷır. (26) bi gün bi ġaḷḳdıḳ, ġapıyı ḳaḳdırıyıS, doḷmuş ḳar 

arḳasından, kürēle ḳaḳdırdıḳ ḳaḳdırdıḳ ābim ırāmatḷīḷa. (27) davarḷarı, bȫle kürēle aça 

aça, dā süraḷ suyu gibi bi yėre şȫle bi yėr yapdıḳ, ordan ǥótürdük. (28) şamḷarı, ġatranḷarı 

yıḳdıḳ, orda otḷadıḳ da aç öldürmedik. (29) ġışın ekilirdi o buyday, ḳarıŋ aḷtında ġaḷırdı. 

(30) yazın o ḳar eridīnde çȯḳ g zel buydayḷar oḷurdu, orāḷa, elimizile biḉerdik. (31) bȫle 

döverbiçer yoğudu, patoz yoğudu o zamannar. (32) demet ėderdik elimizle bāḷar bāḷar, 

hayvanḷara yúḱle. (33) arḳaḷarımızḷa daşırdıḳ harmanıŋ oḷd  yėllere, ȫle bi hayātımız 

varıdı. (34) ȫle özel bi şėyimiz yoğudu. (35) bubam sayıḷır kişiydi ḳırḳġavaḳda. (36) canı 
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isded nde yüz ėlli, ikȱ‿yüz davar var, yīrmi otuz inek var. (37)  birini canı isded nde 

kėserdi, çorçocuḳ oturu yėrdik. (38) o pėynir, çökelek heP kendimiz yapardıḳ. (39) elde 

çatma çatardıḳ, yayıḳ yayardıḳ tuḷuḳḷarda, sen onu bilmeŋ de. (40) tuḷū nasıḷ yapardıḳ? 

(41) eŋ böyǖnden gėçiniŋ birini y T da ėrkeçiŋ birini kėsellerdi. (42) g zel onu ters 

yüzünü bȫle unḷa, biz buḷamaş dėris, onu ters yüzüne sürellerdi. (43) döndürü, üç gün 

sōna onu hemen bi suyuŋ başına ǥótürülerdi. (44) bȫle yoḷaḷḷardı g zel, duzuḷa ġırmızı 

ġabı̊ḳ, şamıŋ ġabı̄̊. (45) onu g zēl el daşında dó͜úlürdü, onuyḷa yapıḷırdı. (46) bi tā 

yıḳanırdı, serilir, ġuruduḷurdu. (47) onuŋ ayaḳḷarı bāḷanırdı, b zı da bāḷanırdı, bi çatma 

çatıḷırdı üş tāne, bȫle ipler le bāḷanıdı, bȫle gerdirilidi. (48) bişşēle ele aḷınıdı ḱúldür 

ḱúldür, bi yayması oḷur, çoḳ g zel oḷur. (49) hā Fişşek, o hȫle delikli oḷur, onuŋ hȫle 

zopası oḷur, onu şȫle vurdı̊ḳ sıra yǡ yüzüne çıḳar, bi su çilersiŋ. (50) şíndi hayat mı var, 

her şė̄y iḷaş. (51) biz bilmezdik evlenesiye, bu sanayā, Sėytinyā, ǥórmedik biz hėç, heP 

d ḷ kendimiz yapardıḳ biz. (52) çökelė̄ pėyniri, tuḷuḳḷara derilere basardıḳ, inlere 

ġorduḳ. (53) çökelė̄ nasıḷ? (54) yaydīmız ayranı ġȯrduḳ ġazannara, o orda g zēl bişerdi. 

(55) süzdürüyüz onu, bėS kėselere, daş ġȯnur o sıḳışdırıḷır ėyice, ġurur o. (56) ondan sōna 

ḳıḷ şėylere, derilere, onuŋ d şik bi adı var da ben deri dėyė̄n, aḳḷıma gelmedi şíndi, 

serikde hilá yapíyoḷḷar da. (57) ona şȫle bi çuḳur ġazaḷḷardı, doḷduruḷardı onu içine. (58) 

hȫle sapḷıḳḷarĭḷa, gücü yėter ėrkekler basar basar, āzını ġapadıḷḷardı onuŋ. (59) o iki yıḷ, 

üç yıḷ dursa hėç bi şėy oḷmaSdı. (60)  deliklere ataḷḷardı onu. (61) yayḷada yapardıḳ, 

ġışḷaya da indīmizde onu ordan hayvanḷara yúḱleller. (62) getiridik, ġorduḳ 

baş‿ucı̊mı̊za, ġış çıḳasıy̥a yėrdik. (63) tabi davar, yaz ġış südü buḷunmaz onuŋ, şíndi 

ėylül ayında gėçiler ġurur. (64) ona deke saḷınır, gėçi ġurud nda. o yazın 

mard‿ayına‿ğ̥adar yėcēmizi, içecēmizi, buḷġur ġaynadırdıḳ, tārana yapardıḳ. (65) 

yayī yayardıḳ, daş d rmende buydayı ġırdırıdıḳ. (66) bi de şȫle kendimiz de yapardıḳ 

ȯnu, şȫle el d rmeninde döndürüdük. (67) buydayı yíḳardıḳ, ġurudurduḳ, bi elile onu 

ġatıyoŋ, üş dörT ġadım bir‿oḷudu, bir günde, ikȱ‿ğünde çėkellerdi onu, o üsdüsdüne 

iki daş. (68) şíndi ǥótürüyoŋ d rmende ġırdırıyoŋ ȫle şėyi. (69) biz heP bȫle daşda 

yapardıḳ. (70) ondan sōna ġorduḳ bȫle böyük ġazannara, böyük onuŋ hȫle zopası oḷu 

tārananıŋ, ġadınıŋ biri dökerdi, biri ġarışdırıdı. (71) ondan sōna beKledirdik onu, 

mayaḷanırdı. (72) bizim orda yėşilli, bėş yapraḳḷı ġavaḳḷar varıdı, onḷardan topḷanıdı 

damḷarıŋ üsdüne. (73) şȫle şȫle ėderdik, sererdik, ǥóbeklerini delerdik onuŋ. (74) 

mayaḷandıḳdan sōna, ġışın da yėrdik. (75) biz ġoca tāranayı ȫle yaparıS. (76) yȯ͜urduḷa 
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ġaynadıyȯŋ, bazardan aḷdırıyȯŋ ġırmayı. (77) yȯ͜urduḷa yapıyȯŋ, barça barça bėzleriŋ 

üsdüne seriyȯŋ. (78) şíndi ȫle yapıyȯŋ, o zaman ȫlė̄di, şȫle el gibi‿ğibi yapardıḳ. (79)  

un tāranasını yapmazdıḳ, biz bilmeyizdik onu. (80) biz böyük tārana, ġoca tārana 

yapmasını biliyiz. (81) şíndiki hamır yuŋurd muz l nlerde. (82) bazı yėrde ona tirki 

dėller, biz l n dėriS. 

 (83) biz yörük d liS. (84) yayḷa ġışḷa var da, biz ȫle asḷımız yörük d l bizim. (85)  

ḳırḳġavāŋ yėrlisiyiz biz. (86) amma yazḷamız varıdı, ḳışḷamız varıdı. (87) bir‿de ıssıcaḳ 

oḷd  zaman birez, davar burda on gün, yīrmi gün y t iki ay durdu mu o davarıŋ 

memeleri ārırĭdı. (88) bi şėyi d şdirelim dėrdik, üsdündė̄ yayḷaya göçülürdü. (89)  orda 

güzle de oḷuyu, ondan sōna yayḷaya gėdilirdi. (90) biz manavız, ġızıḷotdan çıḳan 

yörükler heḷan bizi manav dėyi bizim hayvannarımızı mayvannarımızı ordan 

ḳovaḷḷardı, bizim yayḷamızdan. (91) onḷar da göçerdi, aḳġuyu yayḷası dėyi yayḷa varını. 

(92) biz ondan birez beridēdik, onḷar çıḳmadan ġaçaḳ maçaḳ biz de davarımızı ǥúderdik, 

orda otḷardıḳ. (93)  işde yörükden saymāyoḷḷar hanı, dāḷı dė̄yoḷḷar. (94) bizim az hȫle 

ḳırsın, dā kės mi ya bizim memleketimiz. (95) ȯrmanḷı, g zel her şėyi, çoḳ g zel bi 

k yümüz var, işde geliri ḳısa. (96) köydē buyday ėkerdik, su͜an ėkerdik, arpa ėkerdik, 

mercimek ėkeriS, nuhuT ėkeriS, onu elimizile yoḷardıḳ, óḱüzlerile sürülüdü. (97)  varıdı 

düven, şėyiŋ tersine bȫle çaḳmaḳ daşı dėrnik, bubam ırāmatḷı onu tek tek bȫle böyük 

ġatran tātaḷarına, şu masa gibi oḷur, öŋü şȫle ḳaḷḳıḳ oḷurdu onuŋ. (98) onu bȫle o daşḷarı 

dizellerdi ona, o şėyi ḉaPıḳ yėsin diyi. (99) o daşḷarı, her daşdan oḷmāyo o, onuŋ şȫle 

bėyaz kėsginleri oḷurdu. (100) onu gėdellerdi, bi yėrden buḷuḷḷar gelillerni. (101)  

oturuḷḷardı şȫle vurduḳ sıra şėy şėy, ufaḳ ufaḳ çıḳardı. (102) onuŋ yėrini açaḷḷarnı 

kėserile, bȫle sıra sıra bubam ırāmatḷı şė̄derdi. (103) yabamız oḷurnu, yaba dėrni, harman 

bȫle atıḷırdı. (104) dirgen gibi bi şėyile şȫle döndürülürdü oraḳḷarıḷa, ȫle bi zorḷuḳ. (105)  

çoḳ zorḷuḳḷarıḷa şė‿ėtdiḳ. (106) şíndi nė var? (107) şėyiŋ oḷsa tarḷada biçip yüklēp 

gėdiyȯŋ. 

 (108) sarıḷıḳ oḷdu mu, hurasından ġan aḷınıdı, bi cilát doḳaTıḷıdı, o çocuḳ ėyi 

oḷurdu. (109) ölen ölürdü, ġaḷan ġaḷırdı. (110) bȫle çocuḳ mocuḳ ç rdı dėye doḳdur şėy 

yoğudu o zaman. (111) gėtd ŋ yėr nėre, üs‿s tḷıḳ dā yoḷu. (112) derebucā varacaŋ, bi 

gėce ġaḷacaŋ, zāten hasda ölür gėder yoḷda. (113) aydaş oḷanḷarı bi böyük ġavāmız 

varıdı, o ġavǡ ben bilmen de, başġa bi şėyde. (114) ġavaḳda şȫle bi delik varıdı, biri 
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ordan çoc  vėridi, biri beri aḷırdı ordan, aḷırımış. (116) ben görmedim ȫle bi şėy. (117) 

ben hep siniŋ küçǖyün. 

 (118) yuḳa ekmė̄ nasıḷ yapar? (119) buydayḷarı bȫle kül çuḷḷara ġatardıḳ. (120) o 

düveniŋ sürdǖ daşıŋ içinde oḷuyo ya, o güzēl aḳarsunuŋ kenárına götürüdük onu, orda 

yíḳardıḳ, ġurudurduḳ. (121) d rmene yoḷḷarduḳ, d rmende normál kepekli oḷurdu, onu 

älerdik, yuŋuruduḳ. (122) bȫle şindikībi l nler yoğudu, ġavaḳdan şȫle tekne gibi bi şėy 

varıdı benim çocuḳḷ mda. (123) sōna l n aḷındı, paḳırḷar çıḳdı, ėyi oḷdu ya. (124)  o 

zaman şȫle tekne‿ğibi bi şėyde hamırı yuŋuruduḳ. (125) üçümüz, ikimiz biriğirdik, 

atardıḳ. (126)  büküşler ėderdik, yėnirdi, içilirdi. (127) sėnit ġuḷḷanırdıḳ, saḉ ġuḷḷanırdıḳ. 

(128)  varĭdı kisirenimiz, şȫle āşdan yaPma kisiren. (129) şurası ėnli, yoḳarı doŋru 

çıḳdīnda nsiz, tā şėylerden, ġatranḷardan yapıḷırdı. (130) çȯvaḷdızı heḷan bȫle 

yapaḷḷardı āşḷardan. (131)  āşdan yuŋa yuŋa yapaḷḷardı, şėyine bi delik oḷurdu o. (132) ġıḷḷı 

çuḷḷarı, buydayıŋ ǡzḷarı, şėy le dikilirdi, çȯvaḷdız yoğudu. (133) vaḷḷā milimiz yōnu, 

kirmen ēridik biz. (134) kirmen kėy ‿almásí dėye bi āç varıdı, ondan şȫle yapıḷırnı, 

üzelēni çellik dėllerdi, şȫle búḱülürdü o. (135) ipleri biz ridik, atardıḳ ḳıḷḷarı. (136) o 

kėçiden ḳırḳıḷırnı, daraḳḷarḷa daranırdı. (137) biri de ordan yay dėye kirişden yapma bi 

şėy. (138)  oturuduḳ onu ḱúttúḱ ḱúttúḱ atardıḳ onu, atarnı. (139) onu güzēl burardıḳ, ondan 

sōna davar güden ridi onu. (140) atardıḳ māḷış. (141) şȫle sarı pambıḳḷar varıdı, 

boyḷanmaz. (142) onu çıḳrā vėridik, çıḳrīmız varıdı, bi eliyle döndürüyoŋ onu, bi eliyle 

vėriyoŋ. (143) zopaḷardıḳ, cayıḷa atardıḳ onu. (144) ondan ridik kirmennerde.
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19. Metin 

Anlatan: Fatma EVLİCE, 60 yaşında, Okur-yazar değil. 

Derleme Yeri: Taşağıl / Çakış Köyü (Honamlı Yörükleri) 

Konu: Honamlı Yörükleri, Yöresel Yemekler, Düğün Gelenekleri. 

(1) ismim fatma evlice. (2) honamḷı yörǖyün anam. 

 (3) honamḷı yörǖnden geldim ámma geleli, bu memlekete geleli, ḳırḳ beş sene oḷdu. (4) 

çoḳ güççük on üç yaşında geldim. (5) on üç yaşında ġaçırdıḷar beni ordan, 

memleketimden. (6) aç ġaḷdıḳ, susuz ġaḷdıḳ, búgüne çıḳtıḳ. (7) dúğ̥ún yapıḷmadı, dúğ̥ún 

ǥórmedim. (8) ben ömürde gelinlik gėymedim. (9) biz böyle gelmişiz, böyle gederiz. (10) 

bizim yöremize, töremize göre ġaçanıŋ dǖnü oḷmaz. (11) benim yaşım ġaç derseŋ elli 

doḳuz yaşındayın. (12) işde atmışına girdim. (13) ötesi var mı, yoḳ. (14) var da ci͜ erim 

yanıyoru. (15) ėyä, on üç yaşında evlendim ámma ḳırḳ dörT yaşında da duḷ ġaḷdıḳ. (16) 

buyur cenēze namazına. (17) om‿beş sene oḷdu. (18) om‿beş senesindir hem anayın 

hem bubayın, bi çoc , ōḷana. (19) bi çocūm cezēvine düşdü de ġurtaramadım. (20) neden 

ġurtaramadım? (21) íhí çocūma desteK‿oḷamadım. (22) ġuru iftirādan yatıyo, boşandī 

ġarısınıŋ şērinden.  

honamlı yörükleri 

(23) honamḷı yörükleri anamaS yayḷasında yaşar. (24) biz anamaS yayḷasınıŋ yörǖyüz, 

işde biz honamḷı yörǖ. (25) esgiden ebemiz dedemiz, burḷarda durmamış, bu 

memleketde yer‿aḷmamış, yurd‿aḷmamış. (26) Samanında getmişler. (27) ġoyunuŋ, 

deveniŋ hepisi varımış emmá. (28) manavḷarḷan meselá ġuzum yörükler arasındā farḳ. 

(29) bizim yörüklerimiziŋ sofrası açıḳdır. (30) yörükler misāFiri çoḳ sever. (31) o‿ğadar 

misāFiri severdir ki ben manavḷarda ȫle bi şey heç görmedim. (32) manavḷar dā sıḳıdır. 

(33) yörükler girişKen oḷur, her şeye girişir yāni. (34) honamḷı yörükleri her yerde var. 

(35) nere sorsaŋ honamḷı yörǖyün der. (36) benim yayḷam anamaS yayḷası. (37) benim 

yayḷamıŋ, benim köyümüŋ ne gezecek yerleri var emme, dedim‿a. (38) tabi senede 

gediP geliyoS, orda anayḷa bȯbayı ziyāret ediyoS. (39)  ıspartanıŋ anamaS, hėş 

duymadıŋ mı sen? (40) anamas yayḷası deniyoru da tabi buḷḷardan da yoḷ açıḷmış 

gediliyo. (41) hėş getdiŋ mi ġuzum sen? (42) heye, ben geleli dedim‿a ḳırḳ beş seneniŋ 
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adı var, ḳırḳ beş senesindir burda. (43) burayı, benim memleketimi, benim yayḷamı 

dēşmem. (44) yayḷaya nīsan dedi‿mi göçülür. (45) sindel ovası, her sene şölen yapaḷḷar. 

(46) köy geder, geder ta burdan, çaḳışdan gedenler var. (47) yayḷaya gederike eşşēmiz 

varıdı. (48) onḷarıŋ yāni, insan sesini özlēyoru. (49) ama imḳānım yoḳ, imḳānım oḷsa gene 

gedecēn. (50) başda adam yoḳ öldü, ōḷan cezēvine düşdü. (51) a ōḷum ne dėyēn, derdim 

dāḷardan böyük.  

(52) ekip biçme, ben burḷarda hėç bi şėy yapaman, adam öleli ben hėç çaḷışaman. (53) 

Sāten hastayın, astım hastasıyın, taḳsiyon hastasıyın. (54) bütün ḷaporḷu iḷacım var, (55) 

beynimde, damarḷarda, ġıḷcaḷ damarḷarda ġuruma varĭmış. (56) bacaḳḷarımıŋ sıvıḷarı 

bitik, boyun fıtī, bel fıtī var. (57) haŋġı birini dėyēn, derdim bir dēl ki bin çėşit derdimiz 

var. (58) o dāḷardā buz gibi havasını arācām. (59) ġatran, iládin āşḷarımıŋ oḳsicenlerini 

arāyoruyuz. (60) esgiden dedelerimiz göçer ama şindi bizim hālen tā göçeller dāmıza, 

yayḷamıza. (61) köyümüzden, gedikli köyümüzden. (62) benim köyüm gedikli köyü, 

şarḳara͜āç gedikli köyü. (63) hindi bizim aynı göçülür. (64) ne bilēn, orda ēlençe 

yapıyoḷḷar, boḷ ēlençe ediyoḷḷar. (65) iki kere şölene dek geldim. (66) ōḷum, öksüz yetim 

adam nere gidebili, ca͜ıḷ başına? 

yöresel yemekler 

(67) meselá, bize has, bizim bildīmiz, benim yaptīm. (68) mesele biz topaḷan deriS, 

topaḷan yemēmiz vardır. (69) o da nėyden? (70) fasȱllele n tdan topaḷan yaparıS. (71) 

gözel yemēmiz odur, bizim yayḷanıŋ yemē. (72) yayḷa çorbası yaparıS, etli patatiS 

yaparıS, keşḳáh da yapıḷır. (73) bizim melmeketTe baḷıḳ çoḲ‿oḷdū uçu, baḷıḳçıḷıḳ var. 

(74) biz baḷī tavaḷarda yapmayıS, haşḷar da ġızartırıS, ekmek saçḷarınıŋ içinde ġızartırıS. 

(75) yaşantı o yāni yaşadīm. (76) keşkáh nasıḷ yapıḷır? (77) būdayımızı yıḳarıS, āşamdan 

ısḷarıS, yıḳarıS. (78) sabāleyin temiS suyuŋ içinde ġoruz ateşe. (79) ġaynamaya başḷadı 

mı ġarıştıra ġarıştıra yapıḷır. (80) tāh̥ta b yük kepçelerle ġarıştırıḷır. (81) keşká̄ŋ de özellī 

tereyādır, tereyāsız da keşkáh oḷmaS. (82) biz de öyle biliriz, keşká̄ŋ içine et ġonuḷmaz. 

(83) bizim devamḷı oḷmaSsa oḷmazımız bi de hoşaFımız oḷur, yörük hoşaFı deller. (84) 

onu hayatTa hėç onsuz bizim köyde d n oḷsun, dǖğ̥ürlerimize, derneklerde nerde 

yemek yapsaḷar. (85) çünkü neden hoşaF yaparıs. (86) çünkü erik boḷ‿oḷur. (87) bizim 

kirazın boḷ oḷdū yer. (88) erik, mėyve boḷ.  
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düğün gelenekleri 

(89) vaḷḷa d nlerimizi dedim‿a ġuzum, köyden çıḳaḷı ḳırḳ sene oḷdu. (90) ḳırḳ bėş sene 

oḷdu, gėşti. (91) büyük ġızım ḳırḳ bėş yaşına giriyo. (92) ben büyük ġızımı zāti om‿bėş 

yaşında dünyāya getirdīm‿için çoḳ küçükken. (93) benim zamānımda şindiki küççük 

Kelin. (94) bāzan teḷōzonda küççük Kelin deniyo ya, asıḷ küççük Kelin benin işde. (95) 

hindi arḳası araşdırıḷıyoru, bizim zamānımızda yōḳdu o araşdırmaḷar. (96) bizim 

d nlerimiziŋ özellī, bizim d nümüzde sürekli şė‿yapaḷḷar, bȫle bindaḷḷı kėyerler. 

(97) ġaşşıḳḷa, bizim gedikli köyümüzüŋ d nleriŋ mesmi oyunḷarı ġaşşıḳdır, ġaşşıḳsız 

oyun yapmazḷar. (98) anaḷarımızıŋ gelenekleriniŋ kėydikleri giyimler, giysiler devam 

ediyoru. (99) bizim esgiden, benim zamānımda ǡrḷıḳ aḷınırdı. (100) hanı başḷıḳ parası ȫle 

dėyelimin. (101) mesele ben ġaşdīmda bėş milyon para aḷmış. (102) milyon mu lira mıydı 

o zamanda, artıḳ nėydi ġayrı. (103) hindiki dēri ġoca parādı, bėş yüz bin lira mıydı neydi. 

(104) o zamanḷarda varıdı ama şindi yoḳ ġayrı. (105) ġız istemesi, şindiki devirde zāti 

ġızḷar gendi seçiyoru. (106) bizim zamānımızda babaḷarı anaḷarı verdi de, hadi ben 

ġaşdım, beni ġaçırdıḷar beni zorḷa, biz gitdik nėyse.



410 

 

20. Metin 

Anlatan: Ramazan Ünal, 83 yaşında, Okur-yazar 

Derleme Yeri: Ulukapı-Sülek Köyü (Sülekli Yörükleri) 

Konu: Karışık Anılar, Düğün Gelenekleri, Askerlik Anıları, Hayvancılık, Halk 

Hekimliği. 

 

(1) ıŕamazan ünaḷ. (2) bíŋ doḳuz‿züz otuz aḷtı d mḷuyun. (3) vaŕ, dāḷaŕda ó̄ŕendim ben 

oḳuma yazmayı, ben oḳuḷa gėtmedim. (4) ābiyim vaŕıdı, o biŕez biliŕdi oḳumayı 

yazmayı. (5)  ó̄ŕenmiş iki dene ābiyim vaŕıdı, onḷaŕ da bene ó̄ŕetdileŕ oḳumayı yazmayı, 

ó̄ŕendik. (6) manavġadıŋ sülek ḱóyündenin. (7) yāní esgi ḱóyüŋ ismi sülek, şindi uḷuḳapı 

oḷduḳ, kiŕten le biŕleşdik. (8) esgiden buŕanıŋ adı kiŕtenidi, şindi uḷuḳapı ḱóyü oḷduḳ. (9) 

evet, o ġaŕacaḷaŕ sürǟ, buŕa uḷuḳapı sülek oḷdu. (10) sülek adını acabā bilemēc n‿a, 

bizim, bȫle osmanḷı zamānından bēŕi bó̄le ǥóçebe yapdīmızdan, sülekli gėdiP 

gėldīmizden mi sülek ġoduḷaŕ acabā ismimizi, oŕaḷaŕı bilemēcēn. (11) yóŕük ḱóyü buŕa, 

yóŕükden yėŕleşme, sülekli yóŕükleŕinden.  

karışık anılar 

(12) biz buŕaḷaŕda çȯÇuḳḷūmuzdan bu taŕafa dėyelim, çoğ‿oḷdu, develeŕimiz vaŕıdı, ḳıḷ 

gėçi, ġoyun, iŋek, ėşşäk, hayvan, maḷ oḷaḷaḳ bunḷaŕ vaŕıdı. (13) yayḷamıza ǥóçeŕ 

gėdeŕdik, oŕdan buŕa ǥóçeŕ gėlidik. (14) bi h̥avdada çıḳaŕdıḳ, biŕ haFdada, ġoŋa ġoŋa. 

(15) tabi bizim yayḷamız buŕdan neŕdė̄se yüz kiḷometŕe vaŕ, sülek yayḷası, aḷacabėliŋ 

óbüŕ taŕaFında. (16) hanı geçen biŕ şėy yapdıḷaŕ, şenlik, işde heP oŕaḷaŕ sülek yayḷası. 

(17) óteden bēŕi ǥóçeŕdik amma şindi o ǥóç işini dávam ėdenleŕimiz vaŕ. (18) şindi aŕabāḷa 

ǥóçelleŕ, aŕabay̥ḷa. (19) şindi benim ōḷan buŕdan sabāḷa oŕda ev yapTıŕı, taḳsísıyḷa gėtdi. 

(20) aḷḷah násib‿ėdeŕse biŕezden gėlecek. (21) iş ġoḷayḷaşdı, yoḷ vāŕ, soḳaḳ vāŕ, heŕ şėy 

ėyileşdi. (22) amma bizim zamanḷaŕımızda develeŕimizle zoŕ gėdeŕdik yoḷdan, 

hayvanḷaŕımız zoŕ gėdeŕdi yoḷdan. (23) yoḷ biŕ çığıŕıdı, asvat yá̄ patike dėyi biŕ yoḷ 

yoğudu, şȫle biŕ taŕağıdı yayḷa yoḷḷaŕı. (24) şimdī gėlişdi tüŕkiyá̄, haḷ bȫleyidi. (25) vaḷḷā 

ǥóç işini yiŕmi seneye, belki de gėşdi, ġoyaḷı. (26) ama bó̄͜ün gendim gideŕim. (27) 

hayvancıḷıḳ işi bitdi bizde, ġoyuncuḷuḳ. (28) ġoyunum vaŕıdı, bȫle süŕüm vaŕıdı, ġoyun 
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süŕüsü. (29) onūḷa gėdeŕ gėliŕdim ama şimdi māduŕ oḷduḳ, hayvanḷaŕı daşıyamadıḳ, 

baḳamayıs. (30) şímdi gėdeŕsek bi canımıza gėdip gėliyoz yayḷaya, onuŋ haŕıcı buŕda 

yatıyom işde. (31) [yayḷaya] esgiden nīsanda çıḳıḷıdı, nīsan ayında, döŕdüncü ayıŋ yiŕmi 

bėşi, otuzuna doŋŕu, bu aŕaḷaŕda çıḳıḷıdı yayḷaya. (32) yayḷada áfendīm, şėyde işde, 

nīsanda çıḳaŕdıḳ, ḳasımda buŕa gėlidik. (33) ḳaç ay oḷuyoŕ? işde, tabi yėdi ay. (34) bu 

ġadaŕ ġaḷabilidik yayḷada. (35) soŋŕa oŕaḷaŕ ġaŕ basaŕdı, tipi çóḱeŕdī, yaşanma işi 

zoŕḷaşıŕdı. (36) ama buŕa sėyil oḷdūna ıssıcǡdı.  

(37) yoğudu dėdem, yoğudu. (38) biz ancāḳ hayvanḷaŕımızdan, yanı şė‿yapaŕdıḳ. (39) 

buŕda buyday ekmezlerdi o zamanḷaŕda, aḳḷım ėŕdīnde benim. (40) buŕda daŕı ekelleŕdi, 

ġoca daŕı, ǥúÇcük daŕı. (41) buŕanıŋ insanḷaŕı daŕı ekmá̄ yėŕdi. (42) Ḳonya topŕǡnda oḷudu 

buyday. (42) biz ama develeŕile getiŕidik, ġışın o buyday ekmá̄y̥ile geŕi döneŕdik, 

yayḷaya çıḳaŕdıḳ gėne. (43) yayḷadan, ġonyadan buydayımızı tēmin ėdeŕdik y cá̄mız 

buydayımızı. (44) biz buŕda bi şėy ekmezdik, ācımız bile yoğudu bizim, tek āç 

dikmezdik. (45) bu memläket taḷḷa d lidi. (46) devē, davaŕ, maḷ, bunḷaŕı yayıḷmağ̥‿uçu, 

biŕ oŕmanı kėsenne bǡŕıydıḳ, maḷ y cek onu dėye. (47) buŕanıŋ ḱóylüleŕi aŕazı çıḳaŕıdı, 

onḷaŕ aḳıḷḷıy̥ımış, biz yaŋḷış yapmışīz, onḷaŕ aŕazı sǡbı oḷdu. (48) bizim yóŕükleŕ 

soŋ͡ğŕadan oyandı amma bi şėy ġaḷmamış, biŕeŕ paŕça şėy zaPTėdebildik. (49) maḷ 

yüzünden oḷdu bu da dėdem, ġandıḳ ó̄le dėdem. 

(50) súlek dėdīmiz yėŕ ġoca aḷaŋ. (51) oŕăda ġoyun ǥúdeŕiz biz. (52) oŕayı da ekelleŕ di 

bozkı̊ŕḷıḷaŕ, bozḳı̊ŕḷı ḱóylüleŕ. (53) biz oḷḷaŕda ġoyun ǥúdeŕis, bizi dówelleŕ, ġowaḷḷaŕ, 

basġí yapaḷḷaŕ. (54) ama soŋŕadan biz onḷaŕı ne yapdıḳ? (55) basdıḳ ġuŕşunu, basdıḳ 

ġuŕşunu, vėŕdik ġuŕşunu. (56) onḷaŕı uşuŕduḳ oŕdan, ekemė̄vėŕdileŕ oŕayı şimdi. (57) 

oŕaḷaŕ yanı yonanĭḷa tüŕkleŕin biŕ biŕiyle ġavġa ėtdī gibi biz de haŕP‿ėtdik, mavzeŕ, 

dabança. (58) ġuzum oḷudu, sataŕdım, ġoyunḷaŕımıŋ ġuzusunu, heP meŕmi aḷıdım, hepisi 

meŕmiy̥idi. (59) vėŕidik ġuŕşunu onḷaŕa, vėŕidik ġuŕşunu, dóvmek, sóvmek, dėmesi 

ḱótülük, ġuŕşunḷamaḳ. (60) teŕk‿ėtdileŕ sülė̄ ekmeden vazgėşdileŕ. (61) haḳından 

gėlemedileŕ çobanḷaŕıŋ, onḷaŕ. (62) şindi, heŕkes ġoyun ǥúdeŕ. (63) atatüŕk paşanıŋ 

tüŕküyeyi yonandan, íŋgilizden şundan bundan ġuŕtaŕıP da. (64) yānı şindiki gėlen, 

oḳuyan çocuḳḷaŕa bi şėy dėmen, cahíl çocuḳḷaŕ. (65) biz bu yuŕdu neŕde buḷduḳ dėye 

aḳḷına gėlen vaŕ mı? (66) neŕde buḷduḳ, neŕde yaşaŕız, diyen vaŕ mı? (67) o‿ğibi oḷḷaŕda 

ġoyun ǥúden insanḷaŕımız, oŕayı nasıḷ ekelleŕdi, nasıḷ múcādele ėdelleŕdi dėyen, bilen 
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bile yoḳ. (68) hė̄ç, esgiden buḷḷaŕda hėş bi şėy yoḳmuş gibi selbes ġoyun ǥúdüyoḷaŕ 

adamḷaŕ şindi. (69)  hanı, ama oŕda çaŕpışan insanḷaŕımız çoğudu ável, biz ó̄y̥le 

çaŕpışmayḷa zaPT‿ėtdik oḷḷaŕı, yayḷaḷaŕı. (70) baḳ, deŕe biŕ, soŕḳun iki, yaŕpız úç, ahıŕḷı 

dóŕt, ġuŕuçay bėş. (71) bunḷaŕın dóŕdü Ḳonyanıŋ ḱóylüleŕi, bicēcik yaŕpız dėdikleŕi de 

aḳsekiniŋ ḱóyü. (72) bó̄le múcadele ėtdik amıcam biz onḷaŕıḷa. (73) ama çoḳ şúḱúŕ şindi 

hėç bi şėyimiz yoḳ, ėyi oḷduḳ onḷaŕıḷa. (74) de̊vlet taŕafı da bize teslim ėtdi o yayḷaḷaŕı. 

(75) tapısını vėŕmedi, otundan suyundan faydaḷanacaḳ buŕada yóŕükleŕ dėyi vėŕdileŕ 

bize. (76) tapȯ yoḳ, bu halde şindi oŕası dėdem. (77) hanım hatıŕḷatmasa ben bunu 

unutmuşūn. (78) soŕduŋ‿a ben ġayŕí unutmuşun dėdem. (79) çoḳ múcadele ėdeŕdik çoḳ. 

(80) evet, otuŕaḷımıŋ, gėdelimiŋ kelimeleŕi vaŕıdı bizde. (81) otuŕaḷımıŋ, gėdelimiŋ, 

gėlelimiŋ, vaŕ bunḷaŕ. (82) hėye, hem gėlelim hem de gėlelimiŋ ḷafḷaŕı vaŕ yāni 

yóŕükleŕde. 

(83) biliŕleŕ şindi gėne yapaḷḷaŕ, ġoḷan yapaḷḷaŕ, hayıŕ boşḷadıḷaŕ. (84) ėşşek ġoḷanı, 

develeŕiŋ ġoḷanı, havıt. (85) deveniŋ üsdünd  havıt dėŕis biz, onuŋ üsdüne yúḱlediliŕ 

eşşāḷaŕımız bizim. (86) buŕda biz yayḷaya ǥóçec mizde bi ġaşşīmız ġaḷmazdı, heP 

develeŕimize yúḱlediŕdik, oŕdan gėne yúḱlediŕ buŕa getiŕidik. (87) evel zātán bizim bȫle 

evimiz yoḳdu‿ḳu dėdem bizim. (88) bizim soḷda bi ev, ḱúmemiz oḷuŕdu, o da sazdan 

ev, saz ev. (89) e gėdeŕdik deŋiz başḷaŕından bíḉeŕ gėlidik sazı, sazıḷa óŕtülü ev, bi ataş 

dúşse gėtdi. (90) ama şindi baḳ, biz o işi teŕk‿ėdeli, memleket ev yapıyoŕu, heŕkeziŋ 

evi vaŕ. (91) o zamanda ev dėye bi şėy yoğudu, ḱúmeydi. (92) ḱúme dėŕke o da tavȯḳ 

ḱúmesi‿ğibi sazdan. (93) [yayḷada] evet, ġaŕa çadıŕımız oḷudu, ġaŕa çadıŕdan başġa bi 

şėyimiz yoḳdu. (94) buŕda dutmazdıḳ ġaŕa çadıŕı, çúŋḱú saz evimiz vaŕıdı. (95) devemiziŋ 

üsdünde gėdeŕ gėlidi çadıŕımız, pıŕtımız. (96) şindi, o çadıŕı ekseŕi ėŕkekleŕ yapaŕdı. (97) 

onu gėçi ḳıḷından eviŕir̥dik. (98) şit oḷudu şó̄le ikisini búḱeŕdik. (99) onuy̥ḷa ġadınḷaŕımız 

doḳuŕdu, ısdaŕda doḳunudu o daŕǡḷa, onḷaŕ mesele bėş metŕe, üç metŕe n se uzunḷū. 

(100) bi ḳaş táyne bó̄le yapŕaḳḷaŕı biŕleşdiŕidik, çadıŕ oḷudu. (101) çadıŕ diŕá̄ oḷudu şó̄le 

şó̄le, diŕekleŕ buŕa ġonuŕdu, çadıŕda dikli oḷudu. (102) ġoḷanḷaŕıḷa ipleŕile sıḳışdıŕıdıḳ. 

(103) yāmıŕ y ŕḳa biŕez içine, óŋce biŕez geçeŕdi içine sepenti, yāğ̥mı̊ŕ yādıḳdan soŋŕa 

o doŋaŕdı, çadıŕıŋ ǥózleŕi aḳmazdı ġayŕí, oḷuŕ biŕ ev. (103) duymadım, ǥóŕmedim başġa, 

hePsi gėçi ḳıḷı. (104) ġoyundan da kepenekleŕ yapıḷıdı, kėçe yapıḷıdı. (105) çobanḷaŕ 

gėyeŕdik, ġaŕda ġışda biz onu gėydik mi ayǡmızda ḉaŕıḳ. (106) çaŕıḳdan soŋŕa biŕ nasdik 
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çaŕıḳ çıḳdı ammā o bizi bitiŕdi dėdem be, somuŕdu ayaḳḷaŕımızı o nasdik çaŕıḳ. (107) 

ǥón çaŕıḳ o bi şėy ėtmezdi. (108) ǥónden, sığıŕ ǥónünden yapaŕdıḳ çaŕıḳḷaŕı ama çōḳ 

insana síhatḷı bi şėyidi o çaŕıḳ. (109) şindi dėdem satın aḷıdıḳ biz, satın ǥón aḷıdıḳ. (110) o 

ǥónü dilim dilim yapaŕdıḳ, şó̄le şó̄le uzun uzadıya. (111) iŋēŋ, ġoyun ondan davḷı dėŕdik 

biz ona, onḷaŕı çaŕıḳ dikeŕdik. (112) amma o çoḳ síhatḷı bi şėy. (113) bi de o şaŕıḳḷaŕı, ǥón 

şaŕıḳḷaŕı púseleŕdik aḷtını, savḷamḷaşsın dėyi púse süŕeŕdik onḷaŕa. (114) púse bu āşdan 

yapıḷıdı, ġatŕan d l, ġatŕan ayŕı púse ayŕı. (115) íşamdan oḷudu púse, ġatĭŕandan da 

ġatĭŕan oḷudu, ġatŕan da yapaḷḷaŕdı. (116) tabi, ben gendim óŕeŕin yuŋ çoŕabı, şindi elime 

gėşse gėne óŕeŕin. (117) ben hapısda yatdım, boncuġ da óŕeŕdim kemeŕ de, hanı ama 

hapıs‿işi onḷaŕ. (118) ben ǥózel ġazaḳḷaŕ óŕeŕdim, sa͜ã ba͜ã. (119) uḷan bi ġazaḳ óŕüvėŕ 

dėyen oḷdu mu óŕüvėŕidim ama yuŋu, ipi mille óŕeŕ bitiŕidim. (120) gendimiz yapaŕız 

mili, şėy̥den şemşė̄ telinden, eyeyle onuŋ ucunu súŕte súŕte, şó̄le az bi teli çekėcek 

ġadaŕ şėyi oḷuŕ onuŋ, çeŋgėli oḷuŕ, onuy̥ḷa óŕeŕdik. (121) ġazaḳ óŕeŕdim, hepimiz óŕeŕdik, 

biŕ ben d l, yóŕükleŕiŋ ekseŕiyeti bu ġazaḳ, çoŕap, bunḷaŕı óŕeŕdik. (122) gendimiz 

ġėyec z ya, onḷaŕ ımıḳ dutaŕdı bacǡmızı, ġışın Filen. (123) bėş milile óŕeŕdik çoŕabı. (124) 

ama şó̄le milleŕ oḷudu uzun, o ġazaḳ mili, iki milile óŕülüŕdü ġazaḳ, ama çoŕap bėş 

milile óŕülüŕdü. (125) hā āşdan da yapıḷıŕ amma sāḷıḳḷı oḷmaz, ġıŕıḷabiliŕ, ġopabiliŕ ama 

bu şemş  teli bi şėy oḷmaz, ġoḷay ġoḷay esgimez.  

(126) şimdī, dėdem, biz‿zayḷada noh̥udu aḷıdıḳ ġonya topŕǡndan ġonyaḷıḷaŕdan. (127) 

áfendim buydayı aḷıdıḳ, buyday şoŕbamız oḷudu, buḷġuŕ piḷavımız oḷudu, fasülle, tā 

buŋa beŋzeŕ yėmekleŕimiz oḷudu, yapaŕdıḳ. (128) ġoca tāŕanayı yapaŕdıḳ, bizim 

ġadınḷaŕımız yapaŕdı onu. (129) nėyle yapaḷḷaŕ? (130) y ŕduḷa ayŕan yapıyoḷḷaŕ tuḷuḳda, 

şindikībi makine d l, bizim o zaman tuḷuḳḷaŕımız vaŕ. (131) ḳadınḷaŕımız tuḷū yayaŕdı, 

yǡnı aḷıḷḷaŕdı. (132) o ġaḷan ayŕanı da kėş yapaḷḷaŕdı, ġaynadıḷḷaŕdı ġazanḷaŕda kėş 

yapaḷḷaŕdı. (133) biS Sātán çóḱelek yėdīmiz ekseŕi. (134) pėyniŕ hilá soŋŕadan icad‿oḷdu 

canım, yoğudu óŋceden. (134) aḳḷımız ėŕdīnde biz pėyniŕ nediŕ bilmezdik. (135) say̥de yā 

dėŕdik, teŕeyǡ dėŕdik, maḷ yǡ dėŕdik. (136) onḷaŕı ḳaŕına, ḳaŕınına hayvanḷaŕıŋ kėsdīmiz, 

onḷaŕa yėŕleşdiŕidik. (137) yayḷada tabi bi şėy oḷmazdı, bozuḷmazdı, kėşimiz de 

bozuḷmazdı yayḷamızda, yǡmız da. (138) develeŕimiz buŕa indiŕi, onḷaŕıḷa bahaŕı 

getiŕidik. (139) gėne gėdeŕ dik yayḷaya onḷaŕĭḷa. (140) çoḳ yanı, bizim ekseŕi yėm miz, 

çóḱelek, y ŕT. (141) [tuḷuḳḷaŕ] deke, ġoyundan yapıḷmazdı. (142) ḳıḷ gėçiden yapıḷıŕ 
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onḷaŕ, böyük biŕez dekeleŕ oḷu ġabadayı, onḷaŕı ġuŕbana hilá kėsdikleŕinde onu satın 

aḷıdıḳ. (143) onḷaŕı ġadınḷaŕ yapaḷḷaŕdı ġayŕı, tuḷuḳ yapaḷḷaŕ. (144) onḷaŕı avḳıḷaḷḷaŕ, íşamıŋ 

ġızıḷ ġabıḳ yapaḷḷaŕ, onu avḳıḷaḷḷaŕ, bişiŕileŕ. (145) çoğ‿emek çekelleŕ, tuḷuḳ oḷu. (146) 

tuḷuḳda da biz, o y ŕtḷaŕı yayaḷḷaŕ bişş le tuḷuḳda, yǡnı çıḳaŕıḷaŕ, kėşini aḷıḷḷaŕ. 

(147) sėyilde ġaḷana manav dėŕdik biz onḷaŕa. (148) dėdem, onḷaŕḷa bizim aŕamızda 

aḳŕabāḷıḳ soŋŕadan oḷmaya başḷadı. (149)  óŋceden ne ġız vėŕidik, ne ġız aḷıdıḳ. (150) 

manavḷaŕḷa yóŕükleŕ soŋŕadan ġız da vėŕdik, ġız da aḷdıḳ. (151) yėlli oḷdū‿çu, evledimiz 

buŕda yansın mı canım bu ısıcaḳda? (152) vėŕi miyiz ama şimdi heP yanıyoz buŕda baḳ, 

işiŋ ḳaŕiplī. 

(153) oḷḷaŕda tātacı vaŕıdı, āşḷaŕı kėselleŕidi. (154)  onḷaŕ de̊vletiŋ ācını kėselleŕdi, de̊vlet 

kėsdiŕidi onḷaŕa āşḷaŕı. (155) onḷaŕ bȫle bışġıyḷa kėselleŕdi ama şimdi makine vaŕ, ācıŋ 

makinesi vaŕ. (156) aŋḷadım, tātacı dėlleŕ onḷaŕa, onḷaŕ ayŕı biŕ ġabine. (157) onḷaŕ āḉ 

kėsme işini yapaḷḷaŕdı. (158) de̊vletiŋ yaní, tomŕuḳ yapaḷḷaŕ, de̊vletiŋ ācını de̊vlet onḷaŕa 

kėsdiŕidi ücü̆ŕetiyle, tağtacıḷaŕa. (159) onḷaŕıŋ işi kėsmek, āşḷa şaḷışmaḳ onḷaŕıŋ işi. (160) 

bizim gibi d l onḷaŕ, yóŕüklük yapmazḷaŕdıŕ. (161)  soŋŕa biz onḷaŕdan hele hele ġız aḷıP 

ȱḷan eveŕmemiz oḷamaSdı, onḷaŕ ayŕı biŕ ġabine, tağtacı. (162) bíz onḷaŕı iḉimize 

ġatmazdıḳ. (163) haz‿ėtmezdik biz onḷaŕı yóŕük oḷaḷaḳ, ó̄le bi şėyimiz vaŕıdı. 

(164) ḳíyeFetleŕimiz emmim, bizim yuŋdanıdı. (165) çoŕabımız yuŋ, şaḷvaŕımız yuŋ, 

ġazǡmız yuŋ, çeketimiz yuŋ, şapḳamız fes, o da yuŋ. (166) zoŕ buḷuŕ da gėyeŕdik ó̄le 

şapġayı. (167) dėdem o zamanḷaŕda bizde bėyaz ġoyun azıdı, ekseŕi ġaŕa maḷ, ġaŕa ġoyun 

vaŕıdı. (168) bėyaz ġoyunuŋ yuŋunu ġazaḳ yapaŕdıḳ. (169) siyah ġoyunuḳunu çeket 

yapaŕdıḳ, pantuḷ yapaŕdıḳ siyah ġoyunuŋ yuŋunu. (170) sāde beyaz ġoyunuŋ yuŋunu 

ġazaḳ yapaŕdıḳ. (171) o zamanḷaŕda beyaz ġoyun, yāni yüz ġoyunuŋ içinde on, om‿bėş 

bėyaz ya buḷunu ya buḷunmasdı, ekseŕė siyah ġoyunŭdu. (172) evet, böyük ġuyŕū oḷudu. 

(173) şimdiki ġoyunḷaŕıŋ şó̄le bi ġuyŕū vaŕ, az, ufaḳ ġuyŕuḳḷu şimdi ġoyunḷaŕ. (174) soŋŕa 

bu memleketde siyah ġoyun ġaḷmadı ǥóŕmeyivėŕdim, heP bėyaz ġoyun oḷdu.  

düğün gelenekleri 

(175) benim gendimiŋ mi? (176) şimdī dėdēm, bizim dú͜ünümüz dėdem, óŋce nişanḷandıḳ. 

(177) dú͜ün ėtmeden aḷdıḳ. (178) hanımı aḷdıḳ biŕ yoŋġa eviŋ işine. (179) hePimiz vaŕız, 

evlilik hālimiz, eviŋ işinde anam da vaŕ, båbam da vaŕ, ġaŕdaşım da vaŕ. (180) benim 
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hanım da gėldi buŕā, hayd  hėÇ oḷacağ‿iş mi bū? (181) vay anasını be, şindikī hālá 

baḳ yā. (182) dedī gibi, şuŕaya iki sandıḳ ġosaŋ bú‿yüz misál vėŕ n benimile hanım 

yatıŕ. (183) o‿yazda anam båbam, biḷādeŕ yatıŕ. (184) amma baḳ hele, bu yoḳḷuḳdan. (185) 

vaŕḷığ‿oḷsa oḷuŕ mu bóyle? (186) yoḳḷuḳdan, ḳaŕipliḳden, fakiŕlikden. (186) noŕmaḷ 

dú͜ünleŕ bayǡ iki gün hele dú͜ün yapaḷḷaŕdı. (187) apdaḷḷaŕ yapaŕdı davȯḷıḷan dú͜ünü. (188) 

saḷun maḷun bi şėy oḷmazĭdı. (189) oynayanḷaŕımızı, bizim ḳadınḷaŕımız, bȯbaŋ da 

bilidiŕ, ḳadınḷaŕımız bó̄le biŕ ġapaḷı yėŕde oynadıḷḷaŕĭdı. (190) onuŋ atĭŕāvında da bi 

bekÇi oḷudu, kimse tanımayacaḳ onḷaŕa, ǥóŕmeyecek onḷaŕıŋ oyununu. (191) íŕham 

geŕelleŕdi. (192) onḷaŕıŋ oyununu ǥóŕmeğ‿isdeyenleŕe o bekci basaŕdı zopayı, ḳo͜aḷaŕdı 

onu. (193) ben as̱ ḉoḳ ḳowaḷ da çaḷdım‿a uzun süŕe s̱aḷmadım. (194) benim biḷādeŕ vaŕıdı 

íŕāmeTli, o ėyi çaḷaŕdı. (195) yāni ġåvaḷı da çaḷdıḳ, úfüŕdük, çaḷaŕdıḳ.  

askerlik anıları 

(196) asgeŕlikden baḳ̬sėdeŕsek, benim dedem hacı hüsė̄n gėtmiş hacıda asgeŕlik yapmış. 

(197) mekgede medinede, haní asgeŕ hacısı. (198) dėmek o zaman tüŕküye, mekge, 

aŕabisdan oŕaḷaŕ osmanḷınıŋ paŕçaḷaŕıymış o zamanḷaŕ. (199) asgeŕlī oŕda yapmış benim 

dedem, asgeŕ hacısı. (200) haŋǥíni? (201) båbam yonan haŕbından çıḳmış, yonanḷıḷaŕı. (202) 

izmiŕe otuŕa ġomuşḷaŕ, aFyona otuŕa ġomuşḷaŕ, yonanḷı gėlmiş, çoḳ asgeŕimizi 

ġıŕmışḷaŕ. (203)  båbamıŋ aŋḷadışı bū, biz tā dúŋyāda yoğuz. (204) aFyon ġocatepede 

otuŕmuşḷaŕ, atatúŕk, aliksan paşā, ismet paşā, ḳāzım ḳaŕabekiŕ paşā, bunḷaŕ. (205) amma 

şėye gėtmiş aliksan paşa, şėye, bȯḷġaŕísdana mı? (206) d l d l yonanḷıḷaŕ yapıyoŕu satán 

haŕbı, ävelkǖn ataş ėtdileŕ biŕez‿a. (207) oŕus‿Ta tüŕküyeye yaŕdım vėŕmiş. (208) bu 

ġocadepede aFyon, yėmişleŕ içmişleŕ, båbamıŋ aŋḷadışı. (209) asgeŕi bit yėy̥iP gėdeŕimiş 

bȫle. (210) aliksan paşa bilen paşaḷaŕ tıḳna vuŕuvėŕiyimiş bitleŕe. (211) asgeŕ haḷsız 

ġaḷmış. (212) yonan bi çekiyoŕu teli, bu d yoŕu tüŕküyeniŋ asgeŕi d yoŕu, bu teli yėdi 

sėnede yıḳamaz d yoŕḷaŕ, båbamıŋ aŋḷatdī bu. (213) bi baḳıyoḷḷaŕ paşaḷaŕ, asgeŕleŕ 

biŕbiŕleŕiyle oynaşmaya başḷamışḷaŕ. (214) ha  dėmişleŕ asgeŕleŕ şėyine gėldi, ġıday̥ı 

yėdi, yanı bitden ġuŕtuḷdu. (215) atatüŕk edeFiŋiz aḳdeŋiz d yoŕ, bi hücúm ėdiyoḷḷaŕ, o 

teli bi s tda mı ne ġoyuP ġaybėdiyoḷḷaŕ. (216) oŕdan bi süŕüyoḷḷaŕ yonanı ġıŕā ġıŕā ġıŕā, 

izmiŕ hoçaya döküyoḷḷaŕ deŋize, båbam da íşleŕinde. (217) aŋḷadıŕdı båbam, hem āḷaŕdı 

hem aŋḷadıŕdı. (218) bó̄le båbamıŋ asgeŕliK yapışı. (219) dėdemiŋ asgeŕliK yapışı hacıda, 

mekgede yapmış. (220) o zaman işde dėmek ki oḷḷaŕ heP biŕimiş, osmanḷıymış. (221) 
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osmanḷı deviŕiymiş o zaman ġayŕı. (222) da soŋŕadan buŕaya gėlmişleŕ, işde nasıḷ 

gėldileŕ se. (223) ġuŕaḳḷıḳ yüzünden dėdileŕ, nėyse oŕaḷaŕı pek bilemēcė̄n dėdem. (224) haḷ 

bó̄le, başġa soŕacǡŋ vaŕısa uFaḳ teFek. (225) benim asgeŕlīm, balíḱesiŕ ed ŕemitde 

yapdım, acamıḷīm oŕda gėşdi. (226) soŋŕa ediŕne uzunḱópŕüye gėşdik. (227) ediŕne 

uzunḱópŕüde asgeŕlīmi bitiŕdim, gėldim. (228) yiŕmi döŕt ay, iki sėne yapdıḳ. (229) yonan 

vaŕıdı bizim hu taŕaFımızda, yanı biz bi sıḳıntı ǥóŕmedik. (230) oŕaḷaŕa çoḳ ġaŕ yǡyoŕu, 

çoḳ buz oḷuyoŕu amma bahaŕ gėldi mi de biŕez ıssıcǡ da fazḷa oŕanıŋ neŕdeyse, nedenise 

oŕanıŋ havası ó̄le. (231) böyle biŕ sıḳıntı ǥóŕmedik amıcam. (232) tabi tālim, teŕbiye, 

áFendim tim, işde aŕazıḷaŕa çıḳaŕĭdıḳ. (233) óŕteŕdik aŕabaḷaŕıŋ üsdünü, ŕevo aŕabaḷaŕ 

asgeŕiyeniŋ, o zamanḳı aŕabaḷaŕ. (234) biŋ doḳuz‿züz ėlli yėdide gėtdim. (235) biŋ 

doḳuz‿züz ėlli sekizde bitiŕdim gėldim asgeŕlī. (236) oŕaḷaŕda ó̄ley dik dėdem. 

hayvancılık 

(237) aŋḷaTayın, tülü develeŕ vaŕıdı. (238) onḷaŕ aşıḷı develeŕidi, buhuŕ dölü onḷaŕ. (239) o 

buhuŕḷaŕ Ḳıŕşehiŕden gėlidi. (240) onḷarĭ buŕda deveye çekeŕdik, develeŕ aşıḷı oḷuŕdu. (241) 

onḷaŕıŋ is mi tülü deveyidi. (242) maya ġancıḳ şėy, ėŕkek dayḷaḳ, yoz develeŕ, lóḱ, 

daşşǡnı aḷıḷḷaŕ da hadım, áFendim, kiŕincí, ġayaḷıḳ. (243) ġancıḳḷaŕa ġayaḷıḳ, ėŕkekleŕe 

kiŕinci veyā ġancıḳḷaŕa ġanÇıḳ deve dėŕidik, ėŕkekleŕe lök, lök ismi de vaŕıdı. (244) 

hayıŕ, maya ayŕí, dayḷaḳ ayŕı, bunḷaŕ aşıḷanmış, bunḷaŕ buhuŕḷaŕıŋ dölleŕi. (245) 

ġıŕşehiŕden gėlidi onḷaŕ buḷḷaŕa, develeŕi çekeŕdik, develeŕden işde, onḷaŕıŋ dölü maya 

oḷudu, dayḷaḳ oḷudu. (246) ėŕkē dayḷaḳ dėŕ dik, díşiye maya dėŕdik, develeŕiŋ adı. (247) 

ama az ävel dėdīm yoz develeŕ, hanı bu gendi aŕamızda lök, kiŕinci, ġayaḷıḳ, deve. (248) 

onḷaŕ gendi develeŕimiz hanı aşıḷanmayıḳ. (249) tabī yúḱ daşımā‿uçu. (250) bizim 

zamānımızda zomana dėlleŕ bi yėŕ vaŕ, aḳsekiniŋ óbüŕ yüzünde, oŕa ǥúzleye ineŕdik. 

(251) o develeŕile sėydişė̄ŕiŋ ḱóyleŕinden, bėyşė̄ŕiŋ ḱóyleŕinden buydayĭ yúḱlediŕdik, 

aḳsekiniŋ ḱóyleŕinde sataŕdıḳ veyā kiŕă‿oḷaŕaḳ getiŕidik, ticaŕėt ėdeŕdik. (252) bi‿de 

develeŕ, babam, babamız, bizden yaşḷıḷaŕ Ḳonya, Ḳoçaşaŕ, duz ǥólü, duz ǥólünden duz 

yúḱlediŕ gėlilleŕ di. (253) o zaman da aḳsekiniŋ ḱóyleŕinde sataḷḷaŕdı. (254) meselá duz 

ǥólünden o zamannaŕda biŕ ġuŕuşa aḷsaḷaŕ buŕaḷaŕda, aḳseki işleŕinde bi buçuḳ ġuŕuşa 

satabiliŕleŕdi meselá̄. (255) develeŕiŋ şėyi oyŭdu bize, bizi besleyen asḷında o develeŕidi. 

(256) yanı çoḳ faydaḷanıdıḳ devemizden. (257) devesi oḷmayan insan fākíŕ oḷudu, şúŋḱü 

develeŕile yúḱ daşıŕıdıḳ. (258) mesele, dėyelim, şímdí aŕabaḷaŕ bi ėlden bi ėŕe yúḱ 
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ǥótüŕüŕ, paŕasını aḷıŕ. (259) o zaman develeŕidi, yúḱ ǥótuŕenleŕ. (260) şimdi modeŕinleşdi, 

aŕabaḷaŕ ǥótüŕüyoŕu, devede etmek ġaḷmadı, bitdī. (261) develeŕi zāten satdıḷaŕ, 

bitiŕdileŕ, etmek ġaḷmadı. (262) şímdi tuŕisleŕi bindiŕiyoḷḷaŕ şuŕda buŕda develeŕe, o da 

pek nādiŕ, aS. (263) esgiden bu memleket heŕ taŕaf devey di, ȫley di dėdem. 

 (264) evet, ġoyunḷaŕıŋ ėŕkekleŕi ġoç, díşileri ġancıḳ ġoyun, ġoyun. (265) yeŋi oḷdūnda 

yavŕı, ġuzu. (266) bóyüdǖnde, biŕez bi yaşına vaŕdīnda şişek dėniŕdi. (267) iki yaşına vaŕdı 

mı ġoyun oḷuŕ o ġayŕı, ġoyun seviyėsine gėliŕ. (268) aynán davaŕ da ȫle. (269) davaŕ ėŕk ne 

deke dėŕdik. (270) ġancıḳ davaŕ, davaŕ aynı. (271) ġoyuna beŋzeŕ o da ėŕk  deke, díşisi 

gėçi. (272) há, yazmış o da biŕ yaşındayḳa yazmış dėniŕdi. (273) çėbiḉ ufāḳa, bi yaşındāḳa 

hele çėbiḉ oḷuŕ. (274) bi yaşından soŋŕa yazmış oḷuŕ ġayŕí. (275) óveç, o hayaḷaŕını 

çekelleŕdi onḷaŕıŋ, iydiş oḷudu o. (276) biŕez fazḷa ėtlenidi, ömŕü çoğ‿oḷudu onḷaŕıŋ. 

(277) ama deke ġısmı davaŕa gėliyoŕu ya o çaPıḳ ġocaŕdı, çúnḱú o bütün davaŕḷaŕı 

aşıyoŕu. (278) davaŕḷaŕdan aşıyoŕu, yavŕı meydana gėliyoŕu ondan, üŕetim yapıyoŕus. 

(279) haḷ bó̄le, dā bi şėy soŕaŕsaŋ, sóyleyebiliŕis dėde bildīn vaŕısa. 

halk hekimliği 

(280) şimdī, sıTma oḷudu äveli benim bildīm, sıTma dutaŕdı insanḷaŕı. (281) şindī, sıdma 

oḷdūnda biŕ yėşil hap oḷudu, sıdma hapı onu ataŕdıḳ. (282) yoḳ, dėdem, doḳduŕu neŕden 

buḷaḷım, doḳduŕ yȱ‿ḳu. (283)  ama o hapı neŕden buḷudu bilmem båbaḷaŕımıs. 

(284) baḳ, bizim ólenleŕimiz, ben hėç dúŋyaya gėleli yoḷda ólenimiz oḷmadı amma 

benim ebem yoḷda ólmüş. (285) aḳsekiniŋ beŕi taŕaFında ġab şda onuŋ ġabiri, 

ǥótüŕecek bi yėŕ yōḳ. (286) benim ebemiŋ heŕifi ḳaŕa mēmet dėye bi adam, o da dėdem, 

(287) o da ólmüş, o da candeveden aşşǡda. (288) iki gişi biŕden ólmüş, ikisiniŋ ġabiri o 

candeve, aḳseniniŋ candeve ḱóyünüŋ aşşǡ yanda. (289) bi de şuŕda bi adam vaŕıdı ġıŕç 

dėye. (290) onuŋ ġabiri de, şímdiki bu yeŋi yoḷuŋ gėtdī yėŕde bi ġuyu vaŕ, oŕda ġuyunuŋ 

başında onuŋ ġabírí. (291) de hanı ben bunḷaŕı yaşamadım da bubamdan, anamdan 

duydum. (292) bizim bȫle yoḷda ölenimiz aḳḷım ėŕdīnde oḷmadı amma ufaḳ teFek 

hasdaḷananḷaŕımıs oḷdu. (293) hatdá̄ ben de hasdaḷandım. (294) bende onikibaŕmaḳ 

bǡŕsīnda úlseŕ vaŕıdı. (295) bíŕ ġatŕan aḳması, aḳsekiniŋ öbüŕ taŕaFında yayan gėdeŕke, 

ġoyun güdeŕke beyaz ġatŕan aḳmasını ǥóŕdüm, yėdim, úlseŕi gėdeŕiŕ dėye. (296) ama o 
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beni öldüŕá̄zdı. (297) duzḷu ayŕan íşdim o ġuŕtaŕdı, duzḷu ayŕanĭḷa ġaŕ ġuŕtaŕdı beni. (298) 

benim mīdamı mafFėtmişimiş. (299) uFaḳ teFek hasdaḷananḷaŕımız oḷudu bó̄le.  

(300) temŕē çizenleŕimiz vaŕıdı. (301) temŕē oḷdūnda oŕaḷaŕı çizelleŕdi. (302) bazı çizenleŕiŋ 

temŕē çizildi mi ėyi oḷudu. (303) iŋnėyle mi çizelleŕ di, onu hatıŕḷayamācǡn. (304) iŋneniŋ 

ucūḷa, bi şėyleŕle. (305) emmim oŕasını pek bilemēcė̄n de çiziyoḷḷaŕ amma 

hatıŕḷayamadım. (306) bizde ocaḳ yoḳ dėdem, ocaḳ dėye bi şėy yoḳ bizde.
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21. Metin 

Anlatan: Ümmühani GÜN, 75 yaşında, Okur-yazar değil. 

Derleme Yeri: Uzunkale Köyü (Hacıisalı Yörükleri) 

Konu: Karışık Anılar 

(1) úmmāni gün. (2) biŋ doḳuz yüz ḳırḳ dörtlü. (3) yėtmiş bėş mi, seksen mi? (4) 

uzunġaleliyin. (5) var deveciler var. (6) o zaman ora hacı ‿obasına bāḷıydı, sōra ayrıḷdı 

mūh̥tarḷıḳ. 

(7) ėyi ne diyelim, ne bil n? (8) tārana yapardıḳ, aynı tārana ġonuşuḷuyoru şindi, aynı 

tārana. (9) ayranı yayardıḳ, yānı şora aḷırdıḳ, ayranı getirīdik, ġazana döker, bişşek deriz 

biz, şėy var tekerlek, içine atardıḳ. (10) ġarışTır, ġarışTır, ġarışTır. (11) ne yapaŋ dėseler, 

tārana bişiriyin, dėrdik. (12) şindi dėrler, ne yapaŋ dėsem, tārana bişiriyorum dėrler, -

yorum dėrler. (13) hindi, tārana bişiriyiz, tārana yaparız. (14) hindi, yaparız dėrler. (15) biz 

ävel tārana bişiriyiz dėrdik, o zaman ȫl di. (16) işde başġa ne bil n ne diyė̄n? (17) mesele 

ävel is me ayşa dėnirdi. (18) ayşē, şindi ayşe, -şe de ġoyuḳḷar. (19) ġoruz, ne bilė̄n. 

(20) geçende, geçen sene bazar yėri yıḳıḷmadan, orda ġoŋşunuŋ müşderisi gėldi. (21) avrat 

avrat dėdim, bȫle esgi tip ġonuşma. (22) müşderiŋ gėldi avrat, dėdim. (23) bene avrat 

dėme, dėdi ġadın şindi. (24) bayan dė dėdi, ya hacı dė dėdi. (24) ē biz esgiden dėdim, 

avrat dėrdik dėdim. (25) ġarı dėdim ona da gėlmedi, ġarı ġarı müşderiŋ gėldi, dėdim, 

esgi zaman sėsi. (26) ona da gėlmedi ġarı. (27) ihi gėne ġarı dėdim. 

(28) yörǖŋ hası biziz. (29) dėdem yayḷaya göçerimiş, hacı hasan dėdem hepimiziŋ. (30) 

payam çiçek açarımış, hacı hasan yayḷaya göçerimiş, dėnirdi. (31) ısıcā dayanaman, 

hȫle bȫle dėller. (32) yayḷaya çatı ‿ayāna çıḳardıḳ, ġonya bozġuruŋ yayḷası. (33)  hindi 

aḷacabėlinden gėderik. (34) varıdı hayvanımız. (35) hepimiz dėrin‿á, dėdemizden ġaḷma 

sürücülük, zeŋginimiş dėdemiz. (36) gebece bükü dėriz bi yėr var. (37) oraya dėdemiz, 

bȯbamızıŋ dedesi bi kel tana vėrmiş. (38) şindi, adı ötürüklü bi tana vėrmiş de aḷmış 

dėniyoru, gebece bükünü. (39) gebeceli gėlmiş bir̥ araşdırmış, n se gebeceli gėlmiş bir̥ 

baḳmış adı yōḳ, tapȯsȯ yōḳ, vėrilişi yoḳ, senedi yōḳ, sebedi yoḳ. (40) bi baḳmışḷar 

uḷaşmışḷar ġadusturo gėldīnde. (41) çėpel bükünü de ciŋgenler varımış. (42) ciŋgenler 

ekerke, evel keFenile ġaḷınırmış. (43) sėyilde ġaḷan ormanÇı oḷdūna, ĭsıcaḳ varmış o 
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zaman. (45) güleseriŋ mezeri dėller, o hėş de yıḳıḷmayıḳ hatíce yá. (46) ȫle daşḷarı, şėy, 

üsdüne davar mavar da maḷ da gėTmeyik mi bilmen. (47) ȫle duru. (48) iki mi orda bir 

mi? ben bir̥ şėy gördüm. (49) oraya bunuŋ dėdesīle gendi dėdesi ortaḲ‿aḷmışḷar 

ciŋgenlerden. (49) yaḳında ümmüyĕ‿ebeŋ para vėrdi, emineniŋ saḳat ümmüye vardı ya. 

(50) de oraya da ciŋgen bükü dėller, çėpel bükü dėller. (51) çėpel dėye neye deŋ, orayı 

bilemen. (52) orman, çėpel. (53) gėtdiler ġırġıya gėtdiler, hepisi birikdiler. (54) ġırġı dėye, 

kesmeye, ormanı temizlemeye, taḷḷa yapmaya dėller. 

(55) dērmen daşı vardı. (56) unumuz yoğ̥udu bizim. (57) dērmen daşında buydayı çekdim 

ben, ekmek yapdım. (58) benim bu emineniŋ hėsabı yōğ̥udum tā canım, on iki on üç 

yaşḷarındayın. (59) getirmiş azıḳ dėriS, azıḳ. (60) azıḳ götürüyoruyuz taḷḷaya işcilere. (61) 

orda ekm  yėmeyikler, benim ekmekleri hep yėyikler, anamıḳını. (62) anam da gėtdi, 

bubam äskerde. (63) ȫle ȫle işde ne bil n, meydána çıḳdıḳ. 

(64) şindi şu çȫre ācı var. (65) çȫre, yėmyėşil, bazarda satıḷır. (66) hindi çıtḷıḳ, biz çȫre 

dėrdik. (67) onuŋ tomurcuḳḷarını dėşiridik, ekmek yōdu, ówelerdik.  

(68) hindi bunuŋ ebesīle davardan gėliyiz, davar güderin. (69) ana dėdim, hindi anne. (69) 

ana dėdim ġadın yeŋgem de gördü dėdim. (70) tanı sen bend  fesetlī. (71) o, dėdim, evi 

var bizden birez yoḲarda. (72) o, dėdim, eviŋe varıp davarını ġatasıy̥a ben gėdivėrė̄n 

dėdim. (73) nerde, ḳamaḷ emmimile siziŋ ara yėriŋizde. (74) bi gėtTim, bi gėtTim, bi 

gėtTim. (75) ben topḷadım da gėlivėridim ebeŋ de ó̄ğümden gėldi.  

(76) şindi ġazā dėrdik biz ota. (77) hȫle satıḷır, yėrden ġazıḷır, yoğun. (78)  yoğunḷuğunu 

hele bilmezdik, hindi y n dėriz. (79) gėtiridik yarım kiḷo deneye, darıya, būdaya. (80) 

onuŋ yarım kiḷo ġadarını temizler, yǖr, y rduḷa, ġayrı ġaşşīḷa, bi çocuḳ, beş çocuḳ 

ilgende çeviri yėrdik. (81) şindi herkeS tabānı da ayırır. (82) bizde ayıran yoḳ tā ya, 

hısāseti oḷanḷar ayırır. (83) ȫle ȫle ne bil n işde.  

(84) murT varıdı, murT dėrdik eveli. (85) yabāni ġara murt dėşiridik. (86) sen ġurusunu 

satmayḷa mı ġaḷıŋ? (87) ben deveyle gėtdim burdan, anamıḷa ikȱ‿ğün topḷadıḳ. (88) bi de 

şėyde ġaraköprüden biri ġuzu vėrmiş. (89) kim vėrik bilmen, bizden biri mi vėrik, kim 

vėrik. (90) hocaḷıyı aşıvėrmiş ataş. (91) o zaman ütük dėnirdi, ütük de ormanı yaḳdīna 

ütük. (91) ütük oḷdūna murtḷar mersinler şėydi, her yėr de ora gėlirdi. (92) şėyiŋ, musānıŋ 

ebesi bi bārdı, ġurşunḷuḷara. (93) dėmesi ayıp, bi ėyi ḷaf dėrdi, onu dėyemēcen, o 
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dėnmez. (94) ordan k ri ġārí bi görüğürdü, dönellerdi. (95) iki deve yükü murt topḷadıḳ. 

(96) bir̥ gėtdik üç arḳadaş, üç arḳadaş da ġara āmat ġoca, hacĭ͜ ānıŋ hüsė̄n, gözel. (97) 

şindi gözel, yörüdük, bizi bekleŋ, dėdik. (98) ġızıḷġaya var geceremeniŋ üsdünde, anam 

oraḷı. (99) ġızıḷġaya dėrler görüğür, daşkesīnden tanıdīnda hele görüğür o ġırmızı yėri, 

de ġızıḷġaya dėller. (100) orda üsdünde āmatḷarĭḷa arasında develer ordaymış. (101) iki 

deve dutduḳ, anamıŋ, dėdemiŋ develer. (102) dayım biz gėlesiye havȯdȯnȯ oŋarıyoru 

develeriŋ. (103) güzün saḷıvėri hindi de yığ̥ıyoru, kemeye kediye baḳıveri. (104) ney̥se biz 

yörüdük. (105) biz gėldik şėye sarınca ora varmışḷar, bizim arḳadaşḷar. (106) dėdīm ki bizi 

bekleŋ, beklerik, yükletdik. (107) vardıḳ yoḳḷar, gėde gėde gėde gündōmuşdan ayrıḷan 

yėre vardıḳ. (108) manayaT dėller oraya, topraḳTepe dėller. (109) manayat, hindi 

topraḳTepe dėller, manayat dėyen yoḳ. (110) n se yoḳ, gėde gėde murTiçine indik. (111) 

deveye yėygi vėrdik, yėmiş pürü, bȯrçaḳ. (112) dāda hȫle yėşil şėyli bi‿şėy var, 

mercimek gibi saḷḷanı pürü, onu ġayrı, burçaḳ ayrı. (113) bȯrçaḳ ormanda biter, deve yėr 

bunu, davar yėr bunu dāda. (114) getirdik, orda kesimciler varıdı, tātacı dėllerdi eveli. 

(115) şindi kesimci, tātacıḷar varıdı. (116) gėldi bi genç, sen gibi, yazısı beŋzemesin. (117) 

deveniŋ bi yanına daşı ġodu bubam hȫle, deve oturur̥, hıh oturur. (118) bura çuvaḷı 

dayadı, o yanna gėşdik ikimiz ġaḷdırdıḳ, o yandan ben ġoḷḷarını vėrdim. (119) ġuḷpḷarını, 

ġuḷp dėnir şėyine, çuvaḷıŋ etraFındā, şȫle ġoḷum gibi şėyler var saḷḷanı. (120) iki de dikiş 

var şurda, ordan yapışıŋ, ġaḷdırıŋ. (121) yüklendik, bi gėtdik. (122) şėyiŋ, murTiçiniŋ bō͜az 

var, iki dāŋ arasında, oraya ortāvaḳ dėller bi yėr var orda. (123) ora varınsıya bic z şėy 

varıdı, ġoparanōḷu varıdı aḳsekide. (124) onuŋ bir arabası varıdı şindiki şėyler gibi, 

elnēceler gibi, ġısa ġasaḷı bi‿şėydi. (125) o bi gėldīnde kirinci dėriS, sen gibi genç 

oḷanına, deveye kirinci dėrdik. (126) lök oḷan ayrı oḷuyoru, yaşamış, iki üç yaşamış. (127) 

lök oḷan iki üç yaşamış oḷur. (128) o bir iki yaş, ona kirinci dėrdik, genç dėyi. (129) löküm 

de dėnirdi çora çocu͜ā, o kelime de varıdı. (130) hindi döndük, gėtdim ben ardına, bȯbam 

baḳdımıdı öteki deveyi çekip gėlir ardımdan. (131) oraya çıḳıvėrdik, murTiçine girecek 

yėre, bȯbam ora vardı. bi baḳdım deve, -çaḳaḷōḷu var, bir orda bizim dėdesiniŋ eşş ni 

satdı-, hȫle doḷanmış da kirinci yayıḷır orda, sapıtıvėrmişler. (132) murtu da, murt 

çuvaḷını da üs yana yaḷaḳ yėre atıvėrmişler. (133) bȫle daḳḷı d ldi, havıTḷarı daḳḷıydı 

emme daḳmayıḳḷar. (134) döndük ordan vara vara vardıḳ, cemeller var aḳsekide. (135) 

cemelleriŋ aḷtındaḷar, orda çatdıḳ āşamı. (136)  ordan bir ġaḳdıḳ, bodanyanıŋ beri yanına 

vardıḳ. (137) bir uyuḳḷarın, ġayrı uyḳu yoḳ. (138) bi ó̄ğürün, biraz açarın gözlerimi. (139) 
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sevirdirim deveniŋ dıbıştısına, yėtişirin ardına. (140) ora dikelir bi Tá̄ uyurun, bi tá̄ 

yėtişirin, bȯbamıŋ habarı yoḳ. (141) ġayrı gėde gėde vardıḳ bodanyanıŋ yamacında, bėli 

aşacaḳ yėrde, bi yara şȫle bȯbam dayandı, ȫle ġaḷdı. (142) bėli ġırıḳ, ǥúcú yoḳ, baŋa 

arḳadaş gėder bȯbam, bȯbam beni esirgemesin dėyi arḳadaş gėder. (143) n se orda 

bȯbam ġaḷdı geride, ardıma baḳarın. (144) úsḳaḷḷas dėller bi köy var, úsḳaḷlás. (145) o 

şėyde bodanyadan ötede, yörük köyü. (146) nėydi oranıŋ adı, bi de yörük köyü ġoğuḳḷar 

şindi. (147) bizim abdıḷḷāŋ köyünüŋ esgi ādı nėydi? (148) bi baḳdım, tanırın íşamḷardan 

görünmez. (149) bȯbam gėldi, doḷup doḷu gėder āḷar. (150) develer hȫle gėder, yörü dėr 

āmat çavış enişde ırāmatḷı. (151) gözel dėr, hu develeri bi sür gėl, dėr. (152) úmmāní gėtdi 

dėr. (153) úmmāní cānım yorġun dėr. (154) úmmāní hasta gibi dėr, sen gėt dėr, ḳorḳar, dėr. 

(155) ġārí getirdiler, bȯbam da gėldi oraya, yükletdik. (156) kirli bėli var, kirli var şėyde 

taraşçı, taraḉçı dėllerdi. (157) şėydişērde taraḉçı. (158) indik oraya, orda sapmadıḳ hele, 

orda bi aḳrabamız varımış ġuru osman dayı, bekmez hile getiridi. (159) orda bizim ev 

yapıḷır̥ḳa hilá gėdiP ġaḷdıydıḳ. (160) vardıḳ ǥó̄yük dėller bi yėr var, hindiki adını bilmen. 

(161) nėyse bȯbam orda ġoyun gütmüş, ona yıḳıḷdıḳ. (162) bi etmek yėdik, yėmek de 

yėmedik, ekmek yėdik, esgi ġonuşma. (163) bubam, bir batman dėriz, şȫle aḷtı kiḷosu, 

üç kiḷosu, ikisi kileğ̥, aḷtı kiḷosu bi batman, ȫle dėnirdi. (164) bi tenėke ġadaḳ. (165) nė̄se 

gėde gėde vardıḳ şėye bāraya, yüklendik vardıḳ. (166) bārada bu vaġıtḷara, birez önce 

seniŋ gėldīŋ, yarım sağat hele evelicesine iki tabaḳ, çanaḳ dėrdik, iki çanaḳ murt, murt 

ġayrı mersin mersin d l murt, iki çanaḳ murt, bi çanaḳ arpa ve buyday. (167) ve de 

yōğ̥udu o zamanda. (168) arpa buyday, ikili birli dėrdik, iki vėridik bi aḷır̥dıḳ. bȯbam 

yazarımış, bȯbam. (169) ordan topḷadıḳ āşam oḷdu, han var, hana vardıḳ. (170) hava ǥúğül 

ǥúğül öter. (171) nişlēcēz burda, orda yatdıḳ, yörüdük. (172) az şėydi boşbo͜az d l, gözel 

dėdīm. (173) haḷıd ā sen az bizīn̥kinlerden mi topḷayıḳsıŋ mı bilmen dėdi. (174) sen nerden 

bitirdiŋ dėdi. (175) bȯbam yazarımış evleri de ġapıḷarına, numaraya gėderimiş. (176) eveli 

numara da yōğ̥udu. (177) n se, yörüdük yāḷıhüyē doḷandı ikisi. (178) hindi ne ismi oranıŋ? 

(179) yāḷıhüyük duruyoru háraḷda. (180) bu bȯbamıŋ dēzesiniŋ ġocası enişde oḷan āmaT 

çavış dėdīm, onuŋ bȯbasınıŋ bir̥ lökü var. (181) biz ormanaya doğ̥ruḷduḳ, murtḷu 

dėllerdi. (182) hindi ne dėller oraya bilmen, āranaya girecek yėre sōḷāŋ bú‿yüzü. (183) 

şėy̥ dėrdi oranıŋ da varĭdı bi adı áyēn. (184) belmeburnu dėllerdi, (185) develeri ora 

getiriler ġataḷḷardı. (186) develer susuradı mı ordan çıḳaḷḷar, gėdeller, getirilerdi. (187) 

pelmeburnu dėllerdi, deŋiziŋ, ǥólüŋ ortá̄rinde bir uzūn şėy daşḷıḳḷı, inemes suya. (188) 
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ǥól ǥól, sōḷa ǥólü. (189) ordan gėldik yayḷaya, bizim yayḷaya çıḳdıḳ. (190) rüzǥar, şėyden 

susambėli dėriS, góḱdepe yayḷasına ġuyucaḳ dėdikleri yėrden vurdu muydu, develeriŋ 

çilbir dėriS zėncirlerine, çilbir dėdīmiS zėncirler şȫle ėder. (191) saḳaḷ bȫle ėder 

develeriŋ rüzǥardan. (192) oḳşardı rüzǥar bȫle. (193) n se, bizim yayḷaḷara yıḳıḷdıḳ. (194) 

yamacına şėye mantarḷıḳ dėller bi yėr var hindi oḷḷar hep ev oḷdu yapĭḷáşdí. (195) bizim 

hindiki ōḷanḷarıŋ ev yapdī yėre yıḳıḷdıḳ. (196) orda bu enişde, yanımızda gėden enişdeniŋ 

evi varĭdı. (197) şindi onḷar, óldü gėtdi, öte yapdıḷar, biz ora yapdıḳ. (198) orda bi deveyi 

yükledik, aşaḷımıŋ bėli dėdi ġoca, ġar basarsa biz burda ġaḷıyız dėdiler, bėli aşaḷım. 

(199) yükletdiK, aḷacabėliŋ hanı var, hana indik. (200) ordan Sabāḷa yúḱletdik, ne bilēn. 

(201) gėliriS çisen çisen çisen. (202) aḳsekiniŋ aḷtına durduḳ bi tanıdıḳ, çimi var, hindi ne 

dėrler çiminiŋ adını bilmen. (203) aḳsekiniŋ şȫlesinde, aḳseki hurda ihi dā bȫle, aradan 

bi dere gėli Kóḱtepe yoḷundan, bōğ̥azġuyu dėllerdi oraya. (204) ǥóḱdepeden yanna 

gėdene, bizden yana gėden ayrıma bōğ̥azġuyu dėllerdi, orda bi ġuyu varıdı. (205) ordan 

bȱsēl çaḷı ġırdı gėldi óveç, seniŋ çāḷarında bişėy̥, ataş yaḳdıḷar. (206) bir deveniŋ 

yuŋundan, ayın oyundan bi ḱílimimiz var, deve ḱílimi dėr dik, deve yuŋundan deve 

ḱílimi dėrdik. (207) kepenek var, bu çobanḷarıŋ kėydī, ona da kepenek dėrdik, kėçe 

dėnir̥di. (208) onu bubam hasta dėyi, maḷḷarıŋ arası var ora soḳuḷǡn dėdi. (209) baḳ gir n 

yėrine soḳuḷǡn dėrin. (210) orada o çocuḳ girdi oraya, kepen ŋ var, şėyiŋ var, ná̄raŋ 

orda? (211) ataş b yüklenmedi ǥózüme, ayaz ġar ġar, gėceniŋ ayazında. (212) şȫle āşamḳı 

yaḳdīmız ḱómürüŋ üstüne şȫle ėtdim ben, ḳapandım. (213) küpündük dėrdik emme, bȫle 

ġapandım. (214) bir ȯyan sesi gėldi. (215) babamıŋ dēzesiniŋ güy si, çocuğ‿üşümüş dėr. 

(216) nāpaḷım? (217) sevirt dėdiler gözele, çaḷı buḷ gėl dėdiler. (218) çaḷıyı boş vėriŋ dėdi. 

(219) āşamdan da bȯbamıŋ çarīŋ biri hırḷadı gėtdi, bi şėy ġaḷmadı, tek ġaḷdı. (220) ora o 

çaḷı topḷarĭḳa ġadınıŋ biriniŋ hindiki sosyetik ev ḷasdikleri var‿a, ondan birini 

düşürmüş ġadın aḷamamış. (221) aḷı dayī seniŋ ayǡŋ naḷḷadım. (222) nōḷdu? (223) anaŋ 

cúma‿ğün d rmuş. (224) nōḷdu uḷa? çıḳardı ġayrı baḳ baḳ dėdi, seniŋ çarīŋ yėrine 

dėdi, bi teki çarıḳ, bi teki ayaḳḳabı buḷuḳ, onu kėydik. (225) çaḷı getir dėdiler, onu 

hızmatḷarḷar, gėtmeye canı isdemez birez. (226) yoḳ yoḳ dėdi enişde yörüyelimiŋ dėdi, 

gėdemesse deveye ataḷımıŋ dėdi. (227) tit redim ġayrı, onuyḷa benim çocūm zor oḷdu, 

üşütmeden. (228) ilezir de böyüdüm. (229) yörüye yörüye yörüdük biḷos dėye bi yėr var, 

hindiki adı ne bilmen. (230) sinanhoca dėdikleri ġıravanda dėller, ġıravandanıŋ aḷtında 

bir köy. (231) çuḳurda bir̥ köy biḷos dėller. (232) bi eşşekli ġoca gėdiyoru dērmene, 
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murTiçinde dērmen var, dērmene gėder adam. (233) gėtdi, gėtdi, gėtdi, o dėdīm deveniŋ 

ip ġırdī yėriŋ yaḳḷaşdıḳ, hȫle bȯbāŋ yanı‿ğibi. (234) onnar yėtişdi eşşekliye. (235) 

eşşekliye çıḳar azīŋı dėmiş. (236) o da dėmiş ki ben, sen acĭḳa ben toḳ oḷaman dėmiş. 

(237) çıḳarmış, aḷ ekm ŋ seniŋ oḷsun dėmiş, ġatīnı aḷmış, incir. (238) hanı içind  inciri 

aḷmış. (239) gėldiler üçü bir oḷduḷar onnar, getiren de yėdi mi yėmedi mi bilmen. (240) bi 

aḷı dayı ḷafı oḷdu ámmá biz gerideyiz, onu yėmişler. (241) bȯbam ırāmatḷı dėdī ki, birez 

yörüdük deveniŋ ip ġırdī yėre geri döndük ġayrı. (242) gözel dėdi, bȯbanı dėdi, kirsecik 

bilir dėdi, ėrteşe bilir dėdi, gözels̱ū bilir dėdi, gönnet bilir dėdi. (243) gönnetiŋ adını 

hindi ne bil n, oḷḷarıŋ isimleri değ̥işir̥ ya, bene dėller‿á ȫrenebilsēdim keşge. (244) 

aḷışda vėrişde nerelisiŋ dėdīnde, hura mı dėrin, tamam dėrin. (245) ordan ġayrı ġayfadan 

dėdi, iki buçuḳ liraḷıḳ biz aḷacān dėdi, seni kürüdecēn dėdi, bu kópek aḷtın dişiŋ d cēm 

dėdi. (246) bubanı her yėr bilir̥ dėdi, aḷtın diş dėye. (247) deve deve dėdi, baḷḷı çomacı 

çıḳaracāŋ dėdi. (248) bȯbam farḲındayĭmış. (249) aḷı dayı dėdi, aḷı dayıya da vėriŋ dėdim 

dėdi, yėmişden dėdim dėdi. (250) ġayrı, benim suçum yoḳ, dėdi. (251) ben seni biliyin, 

dėdi. (252) sen çevirdiP aḷıP çeviriP gėlen sensiŋ, dėdi. (253) ne bil n ġayrı orasını, ġuru 

ḳaḳ mı ȫle bi şėy, ġuru ḳaḳ dėriS ġurusuna da. (254) n se o deveniŋ, kirinciniŋ murTunu 

atıvėrdik. (255) yükünü atıvėrdikleri yėre çökerdi deveyi. (256) ḱópüklüsu dėllerdi oraya. 

(257) öte‿ğėdersen diz  aḷıP kürüdec n dėrdi. (258) ıhartdı deveyi, baḷḷı çomacı çıḳartdı. 

(259) bi tā baḳdıḳ, eşşek ġaçıḳ gėli, gėne dērmenden. (260) dērmenden eşşē ġaçırmış, 

saḷmaŋ dėr. (261) ekmecī dururŭmuş bėlinde. (262) aḷı dayı ėvdiŋ dėdi, ihi sene de gėldi 

ihi nasiP dėdi. (263) uḷan benim nasibim dėdi, hāḳımı yė de bene nāsip tekliF ėt dėdi, 

aḷḷahdan gėleceğ‿oḷan. (264) öylelik sıra gėldik, daşkesīnden ötá̄nına gėldik. (265) onnar 

ġaḷdı biz gėldik gėtdik. (265) baḳma zamānıŋ bereketi, ėlli ikili, ėll‿üḉlü yıḷḷar.  

(266) hindī o ġara mersini orda buḷuP gėliyorḷar asarda. (267) buḷḷarda satan hile yoḳ dōru 

düzgün. (268) orda bir‿iki dayımıŋ ōḷu hilá getiriyoru. (269) hindi her yėr mersin, biz 

murT dėr dik eveli. (270) mezeriŋ üsdüne murt pürü düzellerdi. (271) ġazanı ġurardıḳ, 

ġazanıŋ içine bi murt pürü doḷdurūduḳ. (272) ólüyü yıḳaḷḷardı, onuyḷa yıḳaḷḷardı. (273) bir 

şėy varĭdı şȫle, bėyaS. (274) mesele şo nėrey̥e gėtdi hordǡ? (275) şȫle şėyi varĭdı uşḷarı, 

bunu hatmana saçı dėye getirilerdi. (276) anamıŋ varĭdı nāsiP oḷuP da ġomadıḷar, ġavġa 

ėdivėrdiler. (277) bunu hatmana saçı dėyi ġoynuna doḷaḷḷardı, bu saçı sökeller ġoynuna 

doḷaḷḷardı. (278) e şindi birisinden duydum, yıḳadīnda dürüP ġōyoru, dürüP ġōyoru. (279) 
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óldǖmde başımıŋ aḷtına, ē ben de birikdirdim. (280) hayḷa ikȱ‿yüz ėlli‿ğram ġadar var, 

bunu duyaḷı.  

(281) şindi şu‿ ğadar dizlik oḷur̥du. (282) basma oḷsun aḷaca dėniɁdi, çıbıḳ çıbıḳ hindi var 

a şȫle şȫle. (283) ordan dereye vardīnda, derede yıḳardıḳ toḳucāḷa. (284) sökerdik, ağı ayrı 

yürdük, boyaḷıyı ayrı yürdük, bunu ayrı sererdik bunḷarı. (285) tekrar kė̄siden 

gėldīmizde, gėtdīmizde gėne çatardıḳ buraya. (286) ordan, şindi sabun ġıtıdı, ḱúl, 

buynuzuŋ ḱúlünü, pėlidiŋ ḱúlünü, yayḷada iládiniŋ ḱúlünü ayırıdıḳ tenikeye, hindiki 

tenikelerden. (287) o zaman benim aḳḷım ėrerike tenike varıdı. (288) urardıḳ, içine şėy 

atardıḳ, kekik, kekīŋ pürü, onŭ‿da atardıḳ. (289) sorḳuç işamḷardā, iládinde oḷmaz. (290) 

işamda oḷurdu, ondan içine atardıḳ, birez atardıḳ. (291) ḱúlü ġuramayanı da ėyi 

ġuramadıŋ dėyi ġaynana çekişir̥di, ana çekişir̥di. (292) suḳut, ses yoğudu, yüzüne gėlme 

yoğudu. (293) ġaynadırdıḳ, uşaḳ‿Ta varıdı eveli. (294) uşǡ biliŋ mi? (295) ne çocū uḷan, 

bit. (296) bit‿Te varıdı, benim aḳḷım ėrerke. (297) yavşaḲ‿ayrı, kirinci dėdīm gibi 

yavşaḳ ǥúÇçǖ. (298) böyük bacaḳḷı bacaḳḷı, ġara ġara, aḳ aḳ, oḷur̥du. (299) bazı evde de 

çoğ‿oḷurdu. (300) yoḳ, maḷḷar dāda oḷurdu, ağıḷḷar varĭdı, ağıḷ yapardıḳ.  

(301) ḱópekler varĭdı, yavız ḱópek daḫardıḳ, gėderdik. (302) ḱópeklere şȫle top yapardıḳ, 

top, yuvarḷaḳ. (303) hȫle yarım kiló̄, ikȱ‿yüz ėlli‿ğram hile oḷurdu kepekden, undan. 

(304) yėsin dėyi tabi.  

(305) sayvat dėrdik çobanıŋ yattīna, sayvat. (306) davarıḳı ayrıydı ǡḷ dėrdik. (307) görpe, 

güçücüklere görpe dėrdik, yazmış dėnirdi iki yaşında bi yaşında. (308) yaşḷıḷara 

ġoca‿ğėçi, işde gär gėçi. (309) aḳ gėçi, gök gėçi bȫle her maḷıŋ is mi varıdı. (310) çėbiç 

de dėnilidi, çėbiç sėnesine gėldi mi satıḷıdı. (311) bi deke aḷığonuḷurdu ė̄y̥isinden. (312) bi 

ġoç oḷurdu, ġoçu ayırmazḷardı, bunuŋ anası da var, ġoçuŋ bacısı da var, maḷı da, onu 

ayırmazḷardı bilmen. (313) şindi onuŋ haŋġısı oḷsun, anası oḷsun, tanası oḷsun içine 

ġoyuvėrilerdi. (314) ġoçḷarı daḳardıḳ vaḳtı gėlesiye. (315) ayḷarı tanırdı ġarıḷar, esgiler, 

anam hile aydan bilidi. (316) hindiki gibi d ldi ayḷarıŋ ayrı ayrı bir isimleri varĭdı. (317) 

aşır ayı, bilmen haziren, avusdos bunḷarıŋ ayrı ayrı varıdı, hindiki gibi de var da 

o‿ğadaḳ yobaz dė̄l di. (318) canım ıḷdızdan bilidi.  

(319) sülekde bi şėy varıdı. (320) avrananıŋ üsdünde dikiş dikdim ben. (321) gól var orda, o 

gólü herkeze taḳdim ėdeller ev başına. (322) çıḳdīnda, ġurudūnda yoḳ. (323) çıḳdı mıdı 
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herkeziŋ bi çocū oḷsun ona vėrilidi. (324) sülekde bi ġoca geçiP gėderdi. (325) gėl aḷı dayı 

ǥól çıḳarsa bi çuvaḷ noh̥ut sene, çıḳmassa yoḳ. (326) ora ǥól doḷuyoru baraç gibi, aynı 

hu baraç gibi ǥól doḷardı oraya. (327) siberteniŋ, bi yanı siberte, bi yanı yāḷıhüyük, 

yāḷıhüyē pek çıḳmazdı. (328) onḷar gėlillerdi, hep aḷıḷḷardı, susuz oḷudu, āşdepesiniŋ 

yanından. (329) n t, başḳa bi şėy oḷmazdı, n t oḷudu. (330) tir tir tir mesele bazı adamıḳı 

gendine‿ğöre, herkeziki bir oḷurdu amma, mesele seniki ná̄ğ̥adarısa onuḳu da ȫle 

oḷudu. 

(331) biz, hací‿īseli yörǖ dėllerdi bize. (332) hep yörǖŋ yoḷu aḷacabėl, bu yannıŋ 

yörǖnüŋ. (333) esgiden doŋruḷ dėnirdi, hindi yarpız dėnir. (334) ne bilēn, dōğruḷ dėllerdi, 

yarpız dėllerdi, iki dene adı varıdı, yoḳarıda aḷacabėle gėden yėrdē. (335) sülek yayḷası 

ilerde, ǥókTepe anamıŋ yayḷası. (336) aynı aḷacabėlinen gėder, herkeSiki ordan gėder, 

āşdepesiniki, şu bu, ḱúlcüleriki de, bizim buranıŋ yörǖ, bú‿yüzüŋ yörǖ heP 

aḷacabėlinden gėder. (337)  hacı ‿obasınıḳı ayrı gėder, susambėli dėller o tarafTan, o 

yanı uzunḷar, ġızıḷot onḷar ordan gėder. (338) bizim bu ġarpız ırmā dėllerdi eveli, şindi 

köprü yapıḷdı, yeŋi köprü dėller. (339) ėşşekçiler dėnirdi, ada mahalle ġoyuḳḷar adını, 

yeŋi köprünüŋ üsdünd  yėrde. (340) öylelik sıra işde, yörükcülük bıraḳıḷıḳ mı evel 

ġaḷınmazdı, der çat harmanı ġaḷdıran aşardı. (341) bir eve eşyāyı topḷardıḳ, bi ġaḷan 

oḷudu, ona tembih ėderdik. (342) buyday oḷsun ġaḷdırdīmız, ev eşyāsı oḷsun ora 

biriktiridik, orda bi ġaḷan oḷudu. (343) susama gėlirdik, susam ekilidi. (344) susama 

gėlesiye ȫle ȫle oḷurdu yörükcülük. (344) hėş bi şėy ėtmeyiz susama, onu yoḷar yoḷar 

başınıŋ aḷtına ikȱ͜ üç bǡnı atarıS, bȫle yıvar yıvar üsdüne, şȫle şişdi mi birez, bi de hu 

yanna ġoḷ atarız, çevirir̥ bāḷar, bā dėrdik. (345) o bā oḷur, aḷtı tenesi bir gümül dėnirdi. 

(346) ekini de biçer biçer desTe desTe hindiki gibi, aynı hindi ȫle, yıvardıḳ ipile, içine 

girerdik harmanıŋ. (347) hȫle düven var, burasında orta yėrinde şėyi var daḳıḷanı, ondan 

hayvanıŋ boynunda hamiT dėr dik, hurdan bāḷar. (348) şėyi görüsüŋdür yā, tırayvan mı 

dėller ne dėller, bi yoḷ bindim antályada, sek sek sek çiFt hayvanĭḷa gėder. (349) hȫle 

boynuna hurdan bāḷanıdı, yuḷarını eline aḷırdıŋ ġayrı. (350) ha payton. (351) d veniŋ 

üsdüne çıḳardıŋ, deh. (352) dirgen dėyi şȫle bi şėy var, dirgen var. (353) onuyḷa bi 

ġarıştırıḷıdı, bi topḷanıdı. (354) hā ȫle gördüŋüse, savrıḷır̥dı, onu bilisiŋdir ȫley̥se. (355) 

yaba varıdı hȫle tatdadan, barmaḳḷarı var, onu ben çoḳ savırıdım. (356) hindi savȯrsam 

da bi görseŋ, öküzüle bi çit sürsem de sen bi tanısaŋ, ben çoḳ sürdüm. (357) şindi, bȯbam 
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yeŋi iki öküz böyütdük. (358)  sözüm ona, bȯba bene de ȫredivėr dėdim. (359) bu dėdi, 

evlek dėrdik, çeviri öküzüŋ gėdiP dönecė̄ yėri, evlė̄ kėsė̄n de dur dėdi. (360) dikeliyin 

başında, doḷandırdı getirdi öküzleri bura dikdi. (361) yapış dėdi, yapışdım, bi ġodu 

benim bu barmaḳḷarġa. (362) e bȯba hop dėmedim, sapıtmadım, sürememezlik 

yapmadım, sen bene n tdiŋ bunu? (363) ġızım dėdi, acıyḷa ėyi oḷanı sıḳ yapışıŋ, ėyi 

ȫreniŋ dėrdi. (364) biz båbamızıŋ yüzünden, ben  nė̄ dȫdüŋ? (365) anam gėldi dev le, o 

mersin götürdǖmüz, murt götürdǖmüz develeri belmişler. (366) Tēzem varĭdı yanımızda 

bi deve de ikisine düşmüş, bi deve birine düşmüş. (367) yaşḷı lök vardı, gözelsuda dayım 

vardı ona düşmüş. (368) bi deve de burdǡ evde ġaḷan dayıma düşmüş. (369) bir ġıram toprā 

yoğumuş dedemiŋ, anamıŋ hısımḷarınıŋ yoğudu. (370) oḷḷardan sōradan senden benden 

ḱóyden aḷdıḷar. (371) dayım hile dıḳı yėr başḷamışımış, şu ormancı ĭramazan var bizim, 

zābıt dutdu da anam darıḷdı yörüdü. (372) ėyisi nāpǡn, işamḷarı yıḳmış, orayı da baḷdızı 

zaPtėdīdi. (373) ġayrı anam bi baḳdı elime, n‿oḷdu ġızım barmaḳḷarına, bubam bȫle 

bȫle ėtdi, dėdim. (374) anam bi yemin ėtdi o buydayı yėrsem ben dėyi. (375) barmaḳḷar 

benim bȫle, ihi işde suçum yōḳ. (376) hōp dėye dėmedim tā, yapış dėdi, yapışdım, çıbī 

indiri indirivėrdi. (377) óvendire dėnirdi, öküzüŋ gėtmezse arḳasına dėyn ŋ ucunda bi 

mıhı oḷudu şȫle. (378) çivi canım çivi‿ğibi, onu çaḳaḷḷardı, sivreldirlerdi de öküze 

yörüyecek. (379) benim bildīm çivi emme, bilmen.  

(380) bū hindi her şėy çoğudu. (381) doḳumayı yayda atardıḳ, yay var benim, aşşāda. (381) 

kiriş aḷıdıḳ ġonyadan getirdirdik, yėrerdik. (382) māḷıç. (383) tahătadan bȫle tahtadan 

dökerdik. (384) ġarġıḷarıŋ ucunda, indī yėrde eğiridik. (384) onu çarḳ var, çarḳım da var, 

benim her aḷatım var, sardaraḳ her şėy. (385) onu yapardıḳ, n se. (386) onu ėyi atandan 

seçellerdi ġızḷarı, dülübü ėyi atanı, ėyirmeyi ėyi ėyireni. (387) evel gėlillerdi ōḷum, ġız 

baḳa‿ğelen, çuḷudu, ḳıḷdan, davarıŋ ḳıḷından, şȫle bi baḳaḷḷardı onuŋ aḷtı tozḷuysa hėç 

sesdenmeyėn varıḷḷar gėdellerdi. (388) o ġızı aḷmazḷardı, duyduŋ mu? (389) bȱr ǥún tātayı 

aḷmışıyın, aḳḷım mı ėrer. (390) fitil tātası dėrdik, fitil çöpü dėrdik, fitili hȫle barmāmıŋ 

aḷtına aḷıP bȫle yapardıḳ. (391)  anamıḷa yeŋgelerim ḷaF ėder, üçü bi. (392) ben de 

varmışıyın yanına, ben de onu dökerin. (393) bȯbam ırāmatḷı bi gėldi, heP dėdi, sen dėdi, 

çocuḳ yaşında ḷaf mı ȫreniŋ dėdi, aḷ eve baḳān dėdi. (394) hindi ōḷsun dā azar yėsin 

ġızḷar, amına‿ğor.  
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(395) ōḷum, eveli çobana ġızı az vėriler şindi. (396) evel bi adam varımış, bi ōḷu varmış. 

(397) ōḷum dėmiş her yėre han yapdır, dėmiş. (398) adama evel ıtāt varımış. (399) ġoca 

gėtmiş, ōḷan ġaḷmış. (400) ōḷum şu cowabımı nėrde ġodu, bi baḳǡn dėmiş, gėlmiş. (401) 

[ōḷu] eli yüzünde düşünǖmüş. (402) ōḷum nōḷdu, ne düşünüŋ sen? (403) benim ġoyuP 

gėtdīm gibi duruyorusuŋ há. (404) båba ben ġazanǡn, özen n, çocuḳḷarımıŋ pırtısısın 

düşün n, bir de han yapdırǡn. (405) ben her yėre hanı nahıḷ yapdırıP da båbamıŋ sözünü 

yėrine getirecēn dėye onu düşünürün dėmiş. (406) uḷān deli ōḷum dėmiş, bu‿ğadar da 

mı budaḷasıŋ dėmiş, her yėre han yapıḷır mı dėmiş. (407) Sabah ġaḳ namazını ġıḷ dėmiş. 

(408) Sabāḷa işe gėderke mísmilḷāy̥ḷa bobucunu gėy dėmiş, mísmilḷāyı eline aḷ, yoḷuna 

düş dėmiş. (409) böyǖnü böyük bil, güçcǖnü güçcük bil, ġaḷp yıḳma, orucunu dut, 

namazını‿ğıḷ, haram yėme dėmiş. (410) haḷaḷ ġazan, haḷaḷ yė dėmiş. (411) ġaḳıvėrmiş 

bȯbasınıŋ elini, şindi bunu benim elime dėr, amına ġodūmuŋ ġocası, sen yapTırdıŋ mı 

her yėre hanı dėyi saḷdırı. (412) o‿ğibi de ítāt yoḳ, şindi milletde azdan az, yüzde on. 

(413) esgi adamıŋ ítātından, vaziyetinden, hereketinden adam çıḳar. 

(414) şindi bȯbam öküzleri aḷdı, ordā ġuḷhüvaḷḷá̄t oḳudū çiFti ġoşdurdum. (415) 

ġuḷhüvaḷḷá̄t oḳudū yėr şindi aḳḷıma gėder. (416) zevle dėriz öküzüŋ boynundǡ, biliŋ 

belki, şȫle bāḷarıŋ ara yėrinde. (417) şindi eviŋ merdivan dėriz, merdivanıŋ ardında yaḷaḳ 

ġazdım. (418)  iki işam çataḷı, içinde ayaḳcaḳ, geri yanı ġazıḳḷar çaḳḷı, burda ġazıḳḷar 

daḳḷı. (419) bi de baḳdımıdı tāra dir , çardǡŋ dir ne taŋġīrıḳ dėdi. (420) çǡrmış, öküzüŋ 

boynundā ġazī ġırıḷmış, onu isdemiş, duymamış anam da, yoḳarda çocuḳḷarĭḷa. (421) 

çocuḳḷar da ġıcı ġıcı tam zamānı bunḷar gibi, benim ėren gibi, ġıcı ġıcı zamanı. (422) 

merdivandan avıP da arḳa ġapı dėriS, yayḷa ġapısı dėnirdi, bir aşdīmda arḳaya 

gėdivėrdi. (423) o iplī ġayrı dönüvėrdi, ipinden aḷdı, vaḷḷah acımadı bȯbam. (424) ācından 

aḷdı bi çekdi, şora varıvėrdi, Tārayḷa. (425) uḷȧya uḷȧya ne çekdim, ben şindiki duruma 

hėç ġayrı.  

(426) odunu arḳamıza yükleni gėtiridik eveli. (427) şindi, bȯbamıŋ dēzesiniŋ gėliniyle dā, 

aḳdā dėriS, çatāyǡnıŋ, oduna gėtdik. (428) ben dėşirdim āşdan, o dibine indi. (429) 

dibinden budadı, ayarḷadı. (430) o hilekeridi, çoḳ getirdi gėlin dėye gėtdi. (431) incesini 

ġaba yıvardı, ben hėç hile bilmez dim. (432) odunuŋ gözelini, ġaḷını aḷıdım. (433) bi yīdım, 

yörüdük, o gėtdi aşşāya. (434) şȫle ardıḉ var, ardış dėriS, daḷ. (435) aḷtında bi çürük kütük 

varıdı, hanı kütük dėdīmiz. (436) dıḳısı ġırıḷıvėrik de bacām bi gėtdīnde ihi ġırıḷıḳ. (437) 
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burda doḳtur da yoğudu. (438) ordan üş dört kere üsdü odunḷu taḳḷa yapdım. (439) aşşǡ 

yanımda şu ev gibi iledinden, ilediniŋ, ǥóvelek dėyi, ǥóḱ ǥóḱ çocuḳḷar ġaçışır. (440) 

evelkǖn sayit başıma ḳaḳar. (441) habar vėriP de dėr ölmeden eve indirtdīm dėr. (442) 

n se indirdiler, ġaynanayĭḷa da anam hȫleli, araḷarı ėyi d l. (443) ġaynatam beni götürdü 

gėtdi. (444) bȯbam óldǖ s t, dayımızdı, aḳrabāmızdı. (445) onuŋ ayǡnda bi yara varıdı, 

sėyilde ġaḷsın dėmişler. (446) düşerke, ġırarḳa, sararḳa ġanser oḷmuş. (447) sėyil oḷan 

manavġat. (448) onu ebicirdik, dibimde dikilidi. (449) eşşekler topḷadı gėldi mi, yėrine 

çocuḳ ġoḷanı aḷı gėli, dibime dikilir̥di, ben ebici gėderdim, yeŋi gėlin. (450) hindiki 

gėlinler bi çocuḳ yüklensinler, anaya ana dėsinler, ġaynataya båba dėsinler baḳān da 

duyān. (451) [ġoḷanı] ġoyun yúŋünden, deveden de yapardıḳ, hindiki kendirler gibi. (452) 

n se ėletdiler, bir abam varıdı, amca‿ğızı ebişdi beni. (453) adam dėdi ġanḷı yėrini ben 

aḷǡn, hu yanını sen aḷ aba, dėdi. (454) hayır, ben yüklenirin dėdi. (455) bir̥ ġoḷan vėr n de 

çocū yüklensin dėdi. (456) öldü gėtTi vėremedi. (457) ėletdiler, aba beni eve ġo dėdim, 

birine de vėrme dėdim. (458) anama dėyikler yēn gėlivėrīke, ordan aḷacabėlden gėlirke, 

sėyilden gėlike, ġızını ḳaḳıvėrmiş, úşdu, úmmāní uḉuḳ, yuvarḷanıḳ, düşük dėyi.  (459) 

güy ŋ ḳaḳıvėrik de ġızīŋ her yanı yara bere parça oḷuḳ dėyikler. (460) anam gėlivėrir, 

anam ġayrı y cek ortaḷī. (461) aba, beni eve ġo dėdim, birine de vėrme dėdim. (462) 

vardıḳ, uyh dėyen doḷdu eve. (463) ġaynanaya, anam zannėtdī‿ki o işiŋ asḷı var, az ara 

da açıḳ. (464) bȯba dėdi şu bėş şüz lirayı aḷ dėdi, ben gėlesiye doḳtura götür dėdi. (465) 

aḳsekiye sapıtdıḳ iki buçuḳ lira isdedilerdi, aŋḲaraya varsın gėlsin n diği ȫrenilsin 

dėyi. (466) az sízardı şėyi delinik, siziŋ dėdīniz dėdi, hasdaḷıḳ onda yoḳ dėdi. (467) ámca 

dėdiler sen o iki buçuḳ lirayı vėremessiŋ, o hasdaḷī da ėyi ėdemessiŋ, dėdiler. (468) 

gėldik gėtdik, o parayı harcadı ġalleşlīne. (469) şindi ōḷan gėlivėri bōğ̥azını ört, dėdi. (470) 

sen de o‿ğadar üzümden gėldiŋ, doḳTura götürüvėrdiŋ, mümkün oḷmadı, dėdim. (471) 

meğere sōğ̥uḳḷū oyumuş, ona da suçu buḷman o hususda. (472) ġayrı eve ġatdıḷar. (473) 

anam, ġarıyı eve ġatmadı mı, benim yanıma. (474) n‿işledi? (475) ġarı bi daş saḷdı onda. 

(476) açīdı hȫle yayḷanıŋ ev, Kendim yapdımıdı bu äsgerdēke. (477) hu ayāmıŋ ġırına ǥóḱ 

ġarınıŋ attī bi de daş insin. (478) ġayrı davar keselim, ġataḷım dėdiler, ġorġuḷarından 

ġatamadıḷar. (479) ne bir doḳtura ǥótürebildiler, ǥótürüvėrdiler. (480) huraḷar Kendi 

toparıḳ, hurada da hurada da var delik, evledimsiŋ, hurda da var delik. (481) o delīŋ 

üsdüne bi de daş gėldi. (482) n se bizim ordan ayrıḷışımız bu yaranıŋ sebebi oḷdu. (483) 
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aḷḷah bunu vėrdi, çocuḳ yoğudu, on iki senede şėy oḷdu. (484) iş iş, iş dėdiŋ mi bitirīdik 

ámma hindi. 

(485) ısıcaḳ çoğ‿oḷudu. [sėyilde] keFinile ġaḷıdıḳ, keFinile ġaḷḷıḷḷardı. (486) hėye sėyilde 

ġaḷan manavĭdı. (487) harman dėrdik, harmana gėlen, susama gėlen. (488) ġabaḳ 

işledirdik, siziŋ o yaḳada ġabaḳ çoğ‿oḷudu. (489) sekiniŋ ik  yaḳaḷarını, şėyi, ḱóyleriŋ 

taḷḷaḷarını bizim bu uzunġaleniŋ adamḷarı ḱóḱledik heP. (490) bi ḱóle ġoca varıdı. (491) 

bizim buranıŋ adamı, yāmırıŋ yǡp da tavīŋ ācıŋ dibine soḳuḷdū‿ğibi, buynuz ācınıŋ 

gün doğuḳ da çıḳdī‿ğibi gėne gėtdi bizim ḱóylü, má̄lle, adamḷar dėrdi. (492)  o yaḳa 

çıḳarıS hȫle ġabaḳḷar biterdi siziŋ o yaḳada. (493) nėy oranıŋ adı, ıramazan hocanıŋ oḷdū 

yėr? (494) ġalemler, ġalemleriŋ oḷḷarıŋ ormanını bizim oranıŋ adamı çıḳarıdı.  

(495) sıTma hasdaḷīnı ėyi ėtmek uçu deriye ġataḷḷardı. (496) bi sovuḳ mu͜ãr varıdı, 

götürülerdi havaḷíde. (497) şindi de ġatıyoru doḳturḷar o havaliyi, sovuḳ mu͜ãra gėden 

çimdiriyorŭ. (498) bizim hürüyü zātürye dutuvėrdi. (499) båbamıŋ acısını aḷıyoru. (500) 

hindi hap varıdı bir, şundan sarı, şȫle bi hap varıdı. (501) sıtma hapı dėllerdi, onu 

ġuḷḷanırḷardı, sāpsarı, dėmesi ayıp, istirfe ėdellerdi. (502) bȯbam apandisden öldü. (503) 

o, o d l, amcam. (504) hindi ėyi oḷdu aḳıḷ‿ėtdī. (505) hatıcaya gėtme, senden yorum 

isderin dėdim, ġaşdı gėtdi. (506) şindi bȯbam ırāmatḷı, araba yoḳ burda, h̥ayvanı, ġuḷunḷu 

h̥ayvanı hurda ḱórpü yoğumuş, ġayıḳ varımış ġayā atmış, antályeye varmış. (507) 

ḱóprüden h̥ayvanı ġayīḷa geçirikler. (508) nė̄se bȯbam varmışımış üç ǥún oḷdu óleli 

dėmişler, ǥómüvėrmişler. (509) hindi bȯbamıŋ mezerini buḷacām mı bilė̄n, araşdıracān 

hindi de. (510) hȫle yoḷ geçdīnde emmim, yoḷuŋ şȫlesinde betundan ebemīki gibi, ebeme 

yapdıḳḷarı gibi yapmışḷar. (511) dúşümde dün gėce, bȯbam ordan döner, hayvanıḷa 

geriye döner gėne. (512) şindi bizim bȯbam gėdemēvėrir. (513) ġȯşaḳ varĭdı evel, yuŋdan. 

(514) aḳ yuŋdan, ġoyun yuŋundan ġȯşaḳ yapaḷḷarmış. (515) atġı gibi bȫle, hindi atġıḷar 

var‿a ġadınḷarda hilá yā. (516) ġuḷun gėtmeyivėrir yüklenir, cemeller dėller bi yėrde. 

(517) ġuḷun dėye hayvanıŋ yavrusuna dėller. (518) aḳsekiniŋ aḷtında om‿bėş, yirmi ġadaḳ 

teFek varıdı, bā varıdı benim aḳḷım ėrerke. (519) o bāğ̥cíya bu tayı, bu ġuḷunu baḳ, baḳ 

besle de dėr, adam oḷusa ortaḳ oḷaḷım dėr. (520) ona ġoyuvėri, tek hayvanıḷa gėlivėri 

bubam yayḷaya. (521) baḳdıḳ aḷı gėlivėri, aḷı gėlivėri, ġuḷun yoḳ, ġuḷun yoḳ. (522) úmmāní 

var adımıs, ġardaşınıŋ ġızı varıvėrdi. (523) Kė̄silik varıdı ordan, geçidiŋ yėrinde, 

yayḷada. (524) Kė̄silik, suyuŋ öŋüne daş ġırardıḳ, gė̄si yürdük. (525) herkez ora biriğir, 
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yürdük ġazanda. (526) bȯbamıŋ dibine varın sıraḳ ġız küpüvėrdi, çocuḳ. (527) ıhıh dėdiler 

āmaT ólük dėdiler, adı da āmat. (528) gėldi bȯbam, anamıŋ dizinin üsdünde yaşḷar 

yüzümüze düşer, aḳḷım ėriyoru. (529) ordan emmim ölür, orda ólüsü ġaḷır. (530) tar̥ḷa uçu 

açıḷdı ġardaşḷarınıŋ ōḷanḷarıyḷa. (531) ġardaşınıŋ ólüsünüŋ yanında ġaḷsın ólüm, dėdi. 

(532) båbamı bi şėy dutdu apantis, bilemedik. (533) apantisden burdā āsım doḳdur üç gün 

aḷağor, ora yoḷḷar. (534) orda da daşkesīnden biri de başındāmış. (535) sȱmeye bōğum 

atıḷıvėri gėder bāğırsıḳdan, ġararmış apantisden. (536) işde orda ġaḷdı şindi, bȯbamıŋ 

amanat atı dėye o zaman getirmediy̥dik. (537)  şindi önellerde arayǡn tarayǡn, buḷǡn. (538) 

mesele çocūnu ġoyuP gėden, sıḳışan, etmek buḷamayana çocuḳḷar çıḳıyoru, şėyde 

anasını båbasını arāyoru. (539)  siz tanırsıŋız o şėyleri, ġanelleri, arāyoḷḷar, bilgeniŋ 

buḷdū. (540) bubasınıŋ anasınıŋ baḳmadī çocuḳ çıḳıyoru, ona ana båba dėyoru, mezerini 

görė̄n dėyoru. (541) n se benim aŋnayışım dōru. (542) benim yeŋgemiŋ biri burdǡ, 

hatıcanıŋ ebesi m ḳḱemeye varmışḷarĭmış. (543) aḷı mı aptıḷḷā mı dėmişimiş, aŋnayışıŋ 

dōru oḷsun, dėmiş hākime. (544) işde eski adamın, ne diy n?  

(545) şū oḱáy kemaḷ varıdı. (546)  bilir o, kevcilerd , n  bilmesin? (547) ġız sataḷḷardı, ġarı 

sataḷḷardı. (548) getiriler ġarıyı, seni vėrecēn dėyi hu yaḳa ġoḷḷar. (549) hu yaḳa 

ġoduḳḷarında. (550) bizim bunuŋ båbası arḳadaşı, burda da bic z şėy var, hóşmerim var 

cipci. (551) kimsede yoḳ araba, biz bura gėldīmizde dėrin. (552) dėrke uḷan hasan dėr, biz 

ġarıyı ġoduḳ dėr. (553) ġarı dėr anam bubam gėlmeyin bunḷar ne duru, ne bunḷarıŋ fikri, 

hanı getirdikleri, beni vėrecekleri adam dėr. (554) adamı araḷḷar, vėrme beni anamdan 

bubamdan, gėlmeden. (555) varmışḷar, ġarı dėmiş, çıḳmāyoru dėmiş, benim başıma bele 

oḷmaŋ gėdiŋ dėmiş. (556) şėye de bazarlīnı ėtmişler hóşmerimiŋ ōḷuna, cipciye. (557) 

yeŋiköy ora bi yėre, ser ̮ē mi satacaḳḷarmış ġayrı. (558) adam ġayrı óŋden dek gelir, ne 

d cez bilmen dėrin, bazarḷīnı da ėtdīdik götürecēmiziŋ. (559) duruŋ siz dėr, gėlivėr 

hemşerim dėr, sene bȫle bȫle dėdik dėyi gėtdīdik dėr. (560) biz çǡrıyız gėne, 

hasdaḷanıvėrmiş, ėyi oḷsun, doḳdura çıḳaracǡz, hasdaḷandı, seni çāğırıyız dėmiş. (561) 

dutmuş adamıŋ parasını vėrmiş. (562) ġaş lirá vėrdiŋ dėmiş, bėş lirá dėmiş, iki buçuḳ 

lirá para aḷmış orda fazḷadan. (563) baḳ bunuŋ båbası deli‿ ğibiy di, arḳadaşınıŋ. (564) 

hasan ne vėrdiŋ dėmiş, bėş lira vėrdim dėmiş. (565) bėş liraymış iki buçū aḳıḷ 

parasıymış. (566) baḳaḷım benim bildīm çoḳ da heP unutduḳ yavrȯm.
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22. Metin 

Anlatan: Murat GÖRGEÇ, 80 yaşında, Okur-yazar değil. 

Derleme Yeri: Yavrudoğan Köyü 

Konu: Halk Türküleri, Tarhana Yapımı, Askerlik Anıları, Düğün Âdetleri, Karışık 

Anılar, Halk Hekimliği, Ağaçlar ve Tarım Ürünleri, Evcil ve Yabanî Hayvanlar, 

Yörüklük, Ġarmaç Yapımı, Çeşitli Sözler ve Açıklamaları. 

halk türküleri 

(1) çarşamba dėdikleri 

(2) şėḳardır yėdikleri 

(3) hėç aḳḷımdan çıḳmāyor 

(4) şu yārıŋ dėdikleri 

(5) dam başında su tası 

(6) şıŋġırdatmaŋ o tası 

(7) güllünüŋ yārı üyküye yatıḳ 

(8) hıçḳırıḳḷar dutası 

(9) deŋizde urġanım var 

(10) pirpirden yorġanım var 

(11) emine benim oḷsa 

(12) bi tosun ġurbanım var 

(13) tėyaramıŋ ġanadı 

(14) ġoḷḷarımı bāḷadı 

(15) tėyaradan düşünce 

(16) subayḷarım āḷadı 

(17) göwden uçan tėyara 

(18) selem söyleŋ şu yara 

(19) hastaḷandım yatıyom 

(20) bene buḷsun bi çara 
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(21) çayıŋ ufaġ daşḷarı 

(22) civildēyor ġuşḷarı 

(23) yarımı ásger ėtmişler 

(24) candarma çavȯşḷarı 

(25) ásger oḷdum piyada 

(26) evlileriŋ zevdāsı  

(27) bekėrlerden ziyāda 

(28) taḷḷa bosdan isdǟyor 

(29) bosdan çapa isdǟyor 

(30) kör oḷasıca ġaynana  

(31) canın zopa mı isdǟyor 

(32) dere boyu gėderin 

(33) bėşi birlik düzerin 

(34) vaḷḷah bilḷah enişdem 

(35) abı̆ḷamdan gözelin 

(36) çėşme başı beklerin 

(37) vay benim emeklerim 

(38) yar hatĭrıma gėlince 

(39) sızıḷar kemiklerim 

(40) sėytiniŋ yaprǡ yėşil 

(41) aḷtında ġāve bişir 

(42) beni sa͜ã vėrmezler 

(43) aḳḷını başıŋa devşir 

(44) ekin ekdim gül bitdi 

(45) daḷında bülbül ötdü 

(46) ötmez oḷaydıŋ bülbül 

(47) yar aḳḷıma gėtdi 

(48) perençeden ġuş uşdu 

(49) yandı ciyer dutuşdu 
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(50) yanma ciyerim yanma 

(51) ayrıḷıḳ bize düşdü 

(52) kiremitden bacāsı  

(53) ders oḳudur hocāsı 

(54) çataḷ süsmek daḳınmış 

(55) aḳ hatıcanıŋ ġocāsı 

(56) aşdıŋ mı? (57) üşüdüm aḷḷām üşüdüm. (58) az şėyli mi dėyė̄n, hȫle noġtaḷı? 

(59) üşüdüm aḷḷām üşüdüm 

(60) armıdımı dėşirdim 

(61) armıdımı yėmişler 

(62) beni ibā dėmişler 

(63) ben ibadan gözelin 

(64) aḷtın şeḳar dizerin 

(65) aḷtın şeḳar dizer ke görmüşler 

(66) bėye habar vėrmişler 

(67) bėy gėlivirīke keklīmi uçurdum 

(68) aḷadā ġaçırdım 

(69) aḷadǡŋ kilimi 

(70) ilim ilim ilimi 

(71) āşam gėlen kimidi 

(72) emmȱḷu musacıḳ 

(73) eli ġoḷu ḳısacıḳ 

(74) yük üsdünde kėsesi 

(75) aḷdı beni tasası 

(76) ocaḳḷığ̥a ḳusası 

(77) ocaḳḷıḳ yarıḷıvėrdi 

(78) ġaynanam baŋa darıḷıvėrdi 

(79) darıḷırsa bilmen nėyime 

(80) ben üç aydan gėçemen 

(81) ōḷaḳḷı ġuzu seçemen 
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(82) ōḷaḳḷı ġuzuḷarıŋ ėrkeşleri ġazanda ġaynar 

(83) yusuFuŋ elinde ġaşşıḳḷar oynār 

(84) evlek kėsdim 

(85) t m sėşdim 

(86) ġoŋı̊r öküzü 

(87) yana ġoşdum 

(88) ġadeli söylēceŋ. (89) ġonuşma‿ğibi oḷmas hani bȫle ġadelendirdiŋ midi 

uzadacaḳsıŋ yazarĭḳa. (90) her şėyde ȫle dėde. (91) hindi bi hoca ġȯran oḳurḳa y t bi 

şėy söylerike uzatdı, ġadelendirdi midi insanıŋ içi sızıḷāyoru. (92) ámma ġonuşma‿ğibi 

yapdı mı bi işe yaramas. (93) tā çoḳ dėde ya, aḳḷıma gelmēyoru. (94) bi evlė̄ süresiye 

yīrmi türkü çǡrıdım ben, yīrmi türkü. (95) haŋġını? (96) bi diy n evele de. (97) varısıŋ vaḳtı 

gėldi midi ġoşarsıŋ moturu y t hayvanı. (98) sürersiŋ sürdüŋ mü sürgedirsiŋ sürgēle. 

(99) ġoyuvėrisiŋ vaḳtı gėldi midi bi Tā sürersiŋ. (100) ne ekec seŋ, susam ekec seŋ, darı 

ekec seŋ, nĕ ekec seŋ ekersiŋ. (101) bi Tā sürdükten sōna sürersiŋ, sürgedir varı 

gėdersiŋ. (102) evlek işde o kesdīğ̥iŋ doḷandīğ̥ıŋ evlek dėrler. 

ġoca tarhana yapımı 

(103) buydayı dermende yardırıḷar. (104) yarma yapaḷḷar. (105) ānadıŋ mı? (106) y rdu 

birikTiriler. (107) y rt birez duru. (108) dutaḷḷar böyük bir̥ ġazan mı dėyelim çenÇere mi 

dėyelim, ona o yarmayȧ dökeller. (109) y rdu da dökeller. (110) ġarıştır, ġarıştır, ġarıştır, 

o ḷap ḷap ḷap keşḳah gibi ġaynar. (111) demikden yėdik ya. (112) işde tārana o işde. (113) 

hėye, ȫle ġarışdıra ġarışdıra bişer, indiriler. (114) bi şėy sereller çarşaF gibi, bi ḷayḷon 

gibi bi şėy sereller, onuŋ üsTüne hȫle el gibī‿gibi sereller. (115) hėye, sereller, orda 

ġurur. (116) ācıḳ durdu mudu, hȫle şėy oḷdu mudu, onu ifaḳḷaḷḷar. (117) ondan sōna ġurudu 

mudu, böyükleri hȫle böyükleri, ne diy n n d gibi paḳḷa gibi ȫle yapaḷḷar. (118) 

ġuruduḷḷar, kėseye ġataḷḷar. (119) ordan ucundan gėliller, suyu dökeller, içine ondan 

bȱsēl dökeller, ġaynatıḷḷar. (120) ānadıŋ mı? (121) yǡnı eridir döker içine, sede yā da oḷur, 

ötē de oḷur. (122) tārana ġatarsıŋ çanā yėrsiŋ. (123) hē, bi de un tāranası var. (124) onu da 

ġaynadıḷḷar, sereller ġurur. (125) ġuruduḳdan soŋra onuŋ emē zor, sürterler, eleller, 

bilmen nė̄derler. (126) sürtē sürtē sürtē bȫle aŋ ı̊faḳ buyday Tenesi‿ğibi oḷmaz onda. 
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(127) un tāranası, hėye. (128) dė̄cēm onu adamaḳıḷḷı eridiller. (129) hėye, onu da ȫle tavı̊ḳ 

çorbası‿ğibi bişiriller, ġataḷḷar, yėller. (130) o da ȫle.  

 

askerlik anıları 

(131) aTmış yıḷında, işde aTmış yıḷınıŋ birinci ayıŋ bėşinde anam öldü, ġoca ebeŋ. (132) 

yirmi aḷtısında da ben ásgere gėtdim. (133) deŋizliye vardım, orda aḷtı ay ġaḷdım, orda 

deŋizlide. (134) horda intiḷaf oḷdu, menderesi asdıḷar. (135) intiḷaf oḷdu, iki ay hazır ġıtā 

durduḳ, tam tekmil, bȫle. (136) ondan sōra iki ay āli oḳuḷunda oḳuḷda oḳudum. (137) hėye, 

ondan sōra ordan bi dǡtım ėtdiler bizi, maḷaTyaya. (138) maḷaTyada bi gün mü, ikȱ‿ün 

mü yatdıḳ. (139) ordan şúbelere bi dǡtdıḷar. (140) ben uvacīŋ, şėy, tuncėliniŋ ġazāsı ȯvacā 

düşdüm şúbeye. (141) on yedi ay şúbede saç daramāḷa vaḲıt gėçirdik. (142) çiyden yėrdik. 

(143) hėye, her ay yirmi bėş, otuz lira artardı. (143) hėye dėy̥c m ỻle orda bir̥ esgerlik 

yapdıḳ gėldik. (144) iz ne gėldim bir ay, ḳırḳ günde vardım. (145) o, on gün şėy ėtdim 

yāni. (146) sōna otuz dört günüm var teskereniŋ bitmeye, yüzbaşı varıdı şúbede, çǡrdı 

beni, seni dėdi izine gönderiyoruyun gėne dėdi. (147) hėye, emme dėdi iziniŋ bitesiye 

şúbeye varma dėdi, oḷmaz dėdi, iziniŋ bittikden sōna var dėdi. (148) ondan sōna şu ǥún 

gėdeceŋ amma dėdi. (149) yoḷ vasTa işlemeS, hėye, posda adamıḷa gėlir, hē omzunda. 

(150) hėye, posdacīḷa gėdeceŋ dėdi. (151) aḷtı s tḷıḳ yoḷ, o hozat ȯvacıḲdan aḷtı s tḷıḳ 

yoḷ. (152) ordan yörüdük, ben yırtıḳ mırtıḳ bi elbise kėydim. (153) hėye öt  elbiseleri 

ġatdım iki peḳat hỻle. (154) posdacıya vėrdim, posdacıya tabi ücü̆retini vėrdim. (155) hỻle 

gėder şu ev gibi, ben gėdemēv̥ėrdim, ayaḳḷarım şişdi ġardan. (156) hȫle ġarıŋ üsdüne 

dıḳı hỻle oturdum, hȫle yǖsek. (157) oturdum orda dıḳıcıḳ āḷadım. (158) hėye, yörü bāḷım, 

yörü bāḷım, aḷtı s tḷıḳ yoḷu bi buçuḳ günde aḷdıḳ, bi buçuḳ günde gėldik. (159) orda 

hozatda soyunduḳ. (160) hėye, ordan gėldik elazıza, elazızda tirene bindik. (161) elini beri 

vėr, antelle. (162) aFyon bilmen antelle dėrike, ȫlelik sıra āşama eve gėlivėrdim. (163) 

hėye hėsāb‿ėt çıḳ içinden. (164) ȫle bi asgerlik yapdım işde. 

düğün âdetleri 

(165) d n nah̥ıḷ oḷacaḳ? (166) d nü hazırḷarsıŋ, her şėyini, oḳuyu. (167) oḳuḷuḳ aḷısıŋ, 

oḳuyu da͜ıTırsıŋ. (168) filán gün d nümüz var, hindiki arḳadaşıŋ vėrdī‿ğibi, filán gün 

d nümüz var dėrsiŋ. (169) davıḷ getiriseŋ davıḷcıyı görüsüŋ, filán gün gėl dėrsiŋ. (170) 
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gėlir, çaḷar, oynar, ėder dutar. (171) o zaman ēvel şėy y du saḷun y du. (172) üç gün, 

dört gün d n oḷurdu. (173) hē, dört gün hele d n oḷurdu. (174) ben normaḷ bildīmde 

cúma gün bayraḳ dikilirdi. (175) cúmērtesi, şėy, cúmāşamī‿ğ̥ün bayraḳ dikilirdi. (176) 

cúmāşamı, cúmā, cúmērtesi, bazar gün gėlin aḷınırdı. (177) bỻle dört gün, bėş gün d n 

oḷurdu. (178) hėye dė̄cēm saḷun maḷun yoğ̥udu evel, biliyorusuŋ. (179)  bizim d n de 

işde, ȫle ikȱ‿ğün mü, üç gün mü d n oḷdu. (180) hėye, bi çamırḷı dayı dėller bi şėy 

varıdı. (181) hỻle kirmen ͜ēire ͜ēire, hani taḲlidini çıḳarıyoru. (182)  ip vėrdik bir̥, bi de 

kirman vėrdik. (183) hēy fiḷan ōḷu fiḷan davarı çevir. (184)  şȫle bȫle ėt, anaŋı bellerin, 

hȫle ėt, bȫle ėt. (185) hėye, bȫle bǡra bǡra bi d n ėdivėrdi dėdē. (186)  millet bȫle āzını 

uçuḳḷadı. (187)  he d cēm, bi salif yapdı ȫle d n, bi‿de benim d n, aḳḷım ėreli. (188)  

he, o ġadar neşeli oḷdu yāni. 

karışık anılar 

(189) bȯbama amca dėllerdi, ėrkek dėllerdi, çekiçōḷu memet. (190) süḷāḷam benim 

çekiçōḷu. (191) he onuḳuna candarma dėllerdi. (192) o da mēmet, bȯbam mēmet, dėdem 

mēmet, bȯbamıŋ dėdesi de mēmet. (193) üş dene mēmet bi arada, mēmet ōḷu mēmet. (194)  

ondan sōna bi ġocaman şėyi varıdı, ġaması varıdı dėdemin. (195) bȫle soḳarımış güleşe 

gėtd nde. (196) bȫle yapışıvėrdi mi puçāŋ sapına, titrerimiş millet, ġabadayıymış.  

(197) ēvelce zėyve, çėşiT bi adı varımış unutdum işTe. (198) hėye ȫle bi şėy ellēm. (199) 

duyduŋ mudu sen? (200)  hėye ēvelce ōmuşumuş. (201) üç ġardaş varımış işTe, birisi o 

yanda yāḷıḷarda mı nerde bi yėrdė̄miş, biri bizim orada tekKe, hėye hỻle bunḷar 

yatıḷımış. (202)  hėye bỻle ayrı ayrı yere ġoyuḳḷar, şė̄dikler. (203) he dėycė̄m, ġayrı ne 

sebebile sōna zėyve oḷdu, orasını bilemēcēn. (204) hėye, ȫle bir köyüŋ adı var işTe. (205) 

sōna soy‿ad yōmuşumuş evel, soy‿adı yazmaya durmuşḷar. (206) işTe filan şỻle filan 

bỻle. (207) kim ġaḷdı dėyikler. (208) şėyiŋ bosTiliniŋ ōḷunuŋ şėyi fikreTi biliŋ mi? (209)  

biliŋ. (210) ayşanıŋ ġocasını bilmeŋ mi? (211) aḷḷa aḷḷā, ḳaḷan, ḳaḷan musTā dėller. (212)  

kim ġaḷdı dėyikler. (213) musTā amca ġaḷdı dėyikler. (214) ona musTā ḳaḷan yazıḳḷar. (215) 

şėyiŋ urfan var, feti var, mēmet var. (216) kör veliniŋ ōḷu dėller, ötede evleri var. (217) 

onuŋ bȯbasına veli dėllerimiş, kör veli dėllerimiş. (218) o ǥúlüvėrmiş, ḳaḷan yazışlǡn. 

(219) onu da veli güler yazıḳḷar. (220) hē ỻle bi şėy işte, başġa ne bil n. 
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(221) hádi gėdelim deller. (222) iḷḷá̄ hádiyi ucuna uḷaḷḷar. (223) hádi gėdelim, şindi, ȫle 

dėm n oḷmāyoru. (224) baḳ gėdelim, hádi gėdelim dėdiŋ‿miydi tėz oḷmuş oḷuyoru 

haraḷda. 

(225) ável telėfon yȱdu. (226) bi sálem yoḷḷardı, meselá temsil zėyveden iliceye bi sálem 

yoḷḷardı. (227) baḳarsıŋ bėş aḷtı‿ğişi zırp gėlirdi. (228) āşama ġadar saman çekilirdi. (229)  

ondan sōna çaḷı ēlenecek, taḷḷanıŋ çaḷısı. (230) çaḷı ēlenidi ável maḷ girmesin dėye, çaḷīḷa 

çevirilerdi. (231) bi birikirdi köylü o‿ğün amcanıŋ çaḷısı ēlenmiş tamam, aŋ gibi. (232) 

şėy, şȫle ėdellerdi dēde, zeven çaḳaḷḷardı, ġazıḳ, çaḷīḷa doḷduruḷardı içini, üstüne bi 

pırġȧḷaḷḷardı, háni örmē‿bi. (234) ǥúyá o çaḷıyı zapTediyoru üstünd  pırġı. (235) he ȫle 

ēlellerdi, ǥúyá maḷḷar boşudu dėde, maḷḷarı herkez saḷıvėridi. (236) d cēm ebeŋ, ebeŋ 

gėlirdik, āşam bi hamır yȱrudu, zabādar eKmē‿lerdi. (237) ben yatırdım, zabādar 

eKmē‿lerdi. (238) zabāḷa ḳaḳardı ėrken, maḷı samanḷardı, ġāFaḷtıyı hazırḷardı, bit 

bȯbama bi bize. (239) azī ġatardı, benīle barabar işe yörü, hadi. 

(240) ne bilė̄n candȧrma dėdeŋ öldǖnde, ġızım demiş, siŋ yėmēmi vėrdirme demiş. (241) 

varımış dėmē‿ki. (242) ḳaç sene oḷdu, yėTmiş üşde. (243) vėrdirme hemen dėmiş işde. 

(244) başġa ne var, aḳrabā. (245) bubāŋ aḳrabasına ġancıḳ oḷusa, ȫle dėmēlim ya 

yaḳışmaz, ġız oḷusa haḷa, ōḷan oḷusa ámmi, hē amca, ya ámmi ya amca. (246) anāŋḳına 

ġız oḷusa dēze, ōḷan oḷusa dayı, o da ȫle. (247) ondan sōnā, mesele amcaḷarīŋ aḳrabasına 

da hemen hemen ȫle bi şėyler oḷur yani, haŋġısı bināsibise. (248) mesele amcaŋa 

yaḳınısa sen de amca dėrsiŋ, yeŋgene yaḳınısa dēze dėyebilisiŋ. (249) aḳa, süd‿emişīne 

aḳa dėller. (250) haní onu az dėller onu be, ābiy dėller, aḳa dėmeS, aḳa dėye 

dėmēyoruḷar, ābiy şindi. 

halk hekimliği 

(251) hā, ē sarıḷıḳ keser, sarıḷıḳ hani şurasından kėsiyoru, gözüne aḳıtıyoru. (252) ondan 

sōna temrē çizer. (253) işTe gicişki oḷuyoru, yará̄linde hȫle, bȫle gicişir. (254) arpāḷa, yėdi 

arpāḷa çizer, oḳur, üfürü, pēriz vėri. (255) baḳarsıŋ üş gün sōna hėş bi şėyi yoḳ. (256) 

ondan sōna göbekleni adam, dutma dėller ona. (257) şişer bȫle, onu dutardı. (258) dutma 

dutabiliŋ mi, dutarın, nǡl dutaŋ, dutaman da şu ne, anasını bile bėllerin, dėrdi ebeŋ. 

(259) hėye d cēm onu dutardı, o da ėyi oḷudu. (260) sōna göbek, göbek gėdiyoru, onu 

getiri, getiri yerine sarar, adam ġurtuḷuveri. (261) hále yėrine su aḷdı mıdı zor ėyi oḷur. 
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(262) göbek gėtTi de bayǡ biḳaç gün geçTi midi yėrine su aḷıyoru, göb ŋ yerine, o zaman 

zor ėyi oḷuyoru. (263) d cēm de ȫle bi şėyler var işTe. (264) ondan sōna siğil, siğili oḳusuŋ, 

ş tsiŋ geçiyoru. (265) işTe hȫle az puturlūğ̥ gibi şėy oḷu. (266) işTe oḷuyoru işTe neden 

oḷacaḳ, ne bil n neden oḷur, ġayrı oḷuyoru. (267) hindi buçaḳ da ġor. (268) hā buçaḳ da ġor 

tekkeye, fiḷan hocaya, fiḷan doKTura, üş dene buçaḳ ġor. (269) haŋġına kȫlenirse ona 

gėdilir. (270) tekkeye köhlendi mi söyler, o bi şėyler aḷır gėlir. (271) bazısı tavı̊ḳ aḷıp getiri, 

tavı̊ḳ kėser. (272) tekkeyi doḷandırı üç yoḷ. (273) anam ırāmatḷı çocū oḷmayanḷarı getirīdi, 

bȫle doḷandırıdı. (274) uzanıvėridi orda tekkeniŋ içinde, bėş daḳḳa, çocū oḷacānı 

oḷmayacǡnı orda dėyivėrilerdi anam ırāmatḷıya. (275) hėye orda anĭdá belli ėderdi. (276) 

hȫle getiriler işTe doḷandırıḷar, arıḷıḳ ġorḷar. (277) arıḷıḳ para, işTe oraya tekkeye, orda 

daş var ya, iki dene daş var, oraya ġoḷḷar. (278) çaPıt bāḷaḷḷar başındǡ āca, dibind  āca. 

(279) hē d cēm toprǡ aḷıḷḷar. (280) hē ben áskere gėdec mde çıḳıḷadım toprǡ, cüzdenimin 

içine ġatdım. (281) ȫle teskereyi aḷasıy̥ā eve gėlesiy̥e onu daşıdım gėldim. (282) işTe 

tekmede yėtişmiş, ėrişmiş adam, evliyā var. (283) ḳaç yoḷ ġazan oḷdu, orayı ġazan oḷdu, 

hep öldü ġazanḷar dėdiler, hē çevreden. (284) Tā haraḷda yanḷış d lsem gündōdunuŋ öte 

yanında bi yėrden gėlmişler ġazmışḷar, hep öldü dėdiler. (285) yėrişmiş adam canım, o 

biçim haní, sār çarpardır. (286)  ben birinde bi vardım bayǡ şu‿ğadar var derinlī, 

ġazmışḷar para uçun. (287) para, aḷtın bi şėy var mı dėyi onu uçu ġazıyorḷar. (288) ondan 

sōna kür  aḷdım, Paḷtayı aḷdım, tārayı aḷdım, vardım içini temizledim. (289) kėsTim 

ġırīnı çarīnı, díşárí atdım. (290) kürēle o ġazıḷan yėri bi doḷdurdum, bȫle düPdüz. (291) 

daşḷarı dikdim, hėye o delik daş var hȫle, o delik daşı başına gömdüm. (292) ötēni de 

ötá̄nına ucuna gömdüm. (293) aynı yeŋi ġaḇirleri ġoruz da düzeldiriz ya aynı ȫle bi 

yapTım. (294) haraḷda o zamandan bēri ġazmadıḷar. (295) hindi aḷḷā izin vėrise vardım 

mıdı o varıvėrdīnde deŋgindē yėr var‿a, duvarıŋ ordan bi ġapı açacǡn. (296) fikreteyi 

ġıracǡn bi ġapı açacǡn. (297) dā şėşmeniŋ yanına varacaŋ da, gėleceŋ de, tekkeyi 

doḷanacaŋ. (298) ordan girivėrecek adam, doḷanacaḳ çıḳıvėrecek gėliP gėdecek. (299) hē 

āşdan bi ġapı yapacǡn nasib‿oḷusa. (300) bi de temizlēc n gėne. (301) el ödü sıdar, 

ḳorḳar, ş der. (302) ben kėserin, temizlerin, bilmem n derin, ne üryā görüyün ne bi 

ş derin hė̄ç. (303) emmá oraya dinim uruḷuna göŋüllü oḷaḷaḳ şė‿yapıyoruyun yāni 

içimden gėliyoru yāni temizlik. (304) hē tēnel ācı var.  

ağaçlar ve tarım ürünleri 
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(305) hindi birinci işam, andıS, başḳa āş yoḳ. (306) orda ardış yoḳ, ondan sōna ḳatran yoḳ, 

buḷḷarda var da orda yoḳ. (307) hē dė̄cem işam, andıS. (308) ötė̄ ifaḳḷarı da sayaḷım‿mı? 

(309) hayıt, ġara kėsme, ondan sōna aḳ kėsme, ondan sōna çaḷtı, o tikenli şėy, geven o 

da tikenli az. (310) ondan sōna çetiyi de diyelim mi çeti hȫle şėy gibi şėy süzgeç gibi 

aynı. (311) onuŋ daḷı budǡ oḷmaS süzgeç gibi hȫle hundan yoḳarı yǖselmeS o. (312) he ȫle 

çevresine dǡḷır o da tikenli oḷur. (313) dė̄cem başḳa aḷḷa aḷḷā. (314) ġavaḳ, dere ġavǡ, 

hündüdük, ḷopḷaḳ, fasilleye ferek yapaŋ ondan, ġarān, sünemit, zimbit, küncü çarasına 

o, silcan, tėynel. (315) mėyveleri de sayaḷım‿mı? (316) portaḳaḷ, limon, ondan sōna 

h̥amma, üzüm, Sėytin. (317) başḳa armıt, pisiŋgit, aḷma, ayva, firek yėmişi. (318) hā 

yėmiş, esás yėmiş, payam, dut. 

(319) evel, bundan otuz ġırḳ sene evel buyday ekellerdi, susam ekellerdi, başḳa bi şėy 

ekmezlerdi. (320) hā gümül, gümül. (321) susamı ekersiŋ, ėrer, yoḷarsıŋ. (322) hindi 

yoḷdūnda aḷtına bācaḳ ġorsuŋ, hȫle hȫle bācaḳ ġorsuŋ. (323) hȫle ġırdırmaḷīna ġorsuŋ, 

onu iki yanı bi o yandan dutaŋ, bi bu yandan dutaŋ, birė̄ hȫle doḷandırıŋ. (324) bāḷaŋ, 

yığaŋ bi yėre, ȱk‿üç gün duru. (325) ondan sōna dikeŋ, bȫle dikeŋ. (326) ġurudu mudu 

çabıdı serersiŋ. (327) kilimi, batTāniye y t uḷama dėdīni serersiŋ. (328) elinile vura vura 

çırparsıŋ. (328) hoḷusuḷa elersiŋ, ġaḷbırıḷa ince şėyini elersiŋ, çuvaḷḷarsıŋ, götürüsüŋ 

eviŋe, götürü satarsıŋ. (329) hē d cēm, hindi fıstığ̥‿ekersiŋ. (330) fıstığ̥ı puḷḷūḷa sökersiŋ, 

hėye, onu ayıtḷarsıŋ, onu ġurudursuŋ, ġurutTuḳTan sōna çuvaḷḷar götürü satarsıŋ. (331) 

ondan sōna darı ekersiŋ, ġarpız ekeŋ. (332) hėye ondan sōna ġavın ekersiŋ, çaḳır oḷu, 

kelek oḷu, badıḷcan ekeŋ, büber ekeŋ, patatiz ekeŋ, sȯvan ekeŋ, domatiz ekeŋ, çoḳ yā 

biter mi yā. (333) havuca, kėşir dėller, işde iki adını bilirin ben. 

evcil ve yabanî hayvanlar 

(334) ávet, şindi, ava gėderiz. (335) derede aḷabaḷıḳ var, onuŋ ėti yėnir. (336) ondan sōra 

turaç var, turaç aḷa bi şėy oḷur hȫle. (337) keklik varıdı, keklik ġayboḷdu hindi bizim 

oḷḷarda yoḳ. (338) hėye, ondan sōra şėy var, cuḳḳa, bozḷaḳ, serçe bunḷar var, ġuḳġumaw. 

(339) demīki dėdīŋ nėyidi unutdum işde, avdan evel dedīŋ. (340) tavuḳ, hindi tavū 

beslersiŋ, ġurḳ oḷur, yumurta ġaraḷarsıŋ. (341) ġaraḷadīŋ da şundan yumurtadīnda teze 

yumurtayı bilmeğ‿uçu. (342) on, om‿bėş aḷtına ġorsuŋ, pasar. (343) bi haftada mı ḳaç 

günde ġayrı işde, baḳarsıŋ civcivler yavaşca çıḳar, bülüç oḷur. (344) hėye civciv dėller, 
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bülüç dėller, firik dėller. (345) çıḳarı, onu bi yėre hȫle ilkin hȫle bi ācıḳ bi şėyler yapaŋ, 

hani bi ġazaya ūratmayǡn dėye. (346) hani ġaçamaz göremeS, bi kedi gėlivėrse 

ġavrayıvėri ġapar gėder. (347) d cēm azcıḳ ġopuḷḷaşdı mı anası da ġorur, gendi de 

ġaçabilir yani. (348) hėye, anası Satan kediyi hėle getitmes ezrá̄l gibi bildīŋ. (349) d cēm 

ġuş mesele, yuva yapıyoru, ora yumurtāyoru, bülücü çıḳarıyoru, meydene getirip 

uçuruyoru. (350) şindi, iŋek, mesele evel tosuna çekellerdi, şindi tohumḷama ġoyuyoḷḷar. 

(351) d cēm, işde buzāḷar, buzaḷadırsıŋ, ondan sōra buzǡ dėller. (352) davar bėş ayda 

ġuzḷar, sīğ̥ır doḲuz ayda, eşşēle deve on iki ayda. (353) hėye onḷar on iki ay tam bi sene. 

(354) dė̄cēm aŋ yaḳın oḷan kedi haraḷda, ḳırḳ gün mü bilmen. (355) atmış günde de köpek 

haraḷda. (356) tabi bütün mafḷuḳ ġunḷar. (357) dėller tabi canım, ġunḷacı dėller, hamilleci 

dėller, çocuḳḷu dėller, üzeri yüklü dėller, var bi ḳaç çeşidi, d mḷu dėller. (358) 

dōduḳdan sōra be̊bek dėller. (359) ondan sōna ġuḷun tabi ġuḷun dėller, hayvanıḳına ġuḷun 

dėller. (360) eşşēŋkine sıpa dėller, ona ġuḷun dėmezler, eşş ŋki sıpa. (361) ġuḷun diye işde 

yeŋi körpe oḷuşu, ġuḷun dėmek ifaḳ dėmek. (362) hē d cēm, deveye köşşek dėller 

yavrusuna. (363) maya şėye böyük deveye dėller maya dėye, dişi oḷuyoru. (364) ėrkē lök 

dėller. (365) tülüsü var bi onuŋ, ona ne dėller yēn? (366) buhur mu dėller, ȫle bi şėy dėller. 

(367) bȯbanneŋ bilir de neydi o yā? (368) dėdeniliŋ hilen varıdı, candȧrma dėdeniliŋ. (369) 

yeŋi oḷan görpeye dėrler dayḷaḳ dėye. (370) kükürt, kükürt aḳḷıma gėldi işTe, tülüsüne 

kükürt dėller. (371) ondan sōna, çėbiç hindi ilkin oḷdu mudu ōḷaḳ dėller. (372) hėye gėçi, 

ġancīna yazmış dėller, ȫle aḷtı ayḷıḳ bi senelik oḷdu mu yazmış dėller, öt ne çėbiç 

dėller. (373) yaşını geçdi midi daşşǡnı çekeller veç dėller, oḷur bi sene, ikinci sene gėne 

üveç dėller. (374) üçüncü sene geçdi midi ėrkeç, üç yaşına vardı mıdı ėrkeç dėller. (375) 

dört bėş yaşına varan oḷur peh bȫle. (376) görpe dėller ilkin, sōna ōḷaḳ dėller, işde çėbiç 

dėller, üveç dėller, ėrkeç dėller, ȫle ḳaç dene adı var. (377) işde d cēm ġoyunuŋ, ilkin 

ġuzu dėller ilk oḷdūnda. (378) sōna heraḷda aḷtı ay bi sene oḷdu mudu toḳḷu dėrler 

ġancīna. (379) heraḷda ėrkēne şişek dėller ellēm. (380) bi yaş, iki yaş, üç yaş oḷdu mudu 

ġoç dėller ėrkēne, hėye buynuzḷu, ġoç dėller. (381) hėye d cēm ȫle aTḷarı var işTe. (382) 

başḲa, tavū saydıḳ. 

(383) yabāni hayvanḷardan doŋuz var. (384) hėye o, doŋuzuŋ dayısı oḷmaz, dėller. (385) o 

birbirini şėy ėtmezimiş, ġızan oḷdu mudu hep si on ġadar şėy oḷsun, onu da aşarımış. 

(386) ondan, dayısı oḷmaz, dėye ondan dėmişler. (387) hē d cēm, işTe ceḷaḷ, oḷdu da öğ̥üne 
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gėlir̥seŋ, seni azıḷı oḷursa iki be̊ler seni, biçer atıvėri, çoḳ fecī. (388) meselā, ayı adamdan 

azma, dėller. (389) hėye, oynarıḳa görmüşsüŋdür sen bi yėrlerde, hē adam gibi. (390) ne 

d yoru, gėlin anası eve nǡl gėder, şȫle ėder bȫle ėder, onu kėser ayı bildīŋ gibi d l, 

d cēm oynar. (391) dered  çėşidi bilemen dėde ben yā. (392) aḷabaḷıḳ var, sen bilir̥siŋ. (392) 

çėşiTli, biḳaç çėşiT baḷıḳ var. (393) bizim derede haraḷda bi çeşiT mi bilmen. (394) hē iḷan 

baḷıḳ var hē dōru, iḷan var. (395) iḷan yumurtadan oḷur dėde. (396) şėy de, haraḷda baḷıḳ da 

yumurtadan oḷuyoru. (397) ġurbā, o da yumurtadan oḷuyoru. (398) şėy, ġıstırġaç 

yumurtadan oḷmāyoru dėde. (399) aḷtında hȫle bi ġapaḳ var, o ġapǡŋ içini doḷduruyoru 

ėlli, yüz Tene. (400) vicir vicir orda, aynı ġurt çıḳar ya bi şėyden, ordan bi ġıstırġaç ėlli 

Tene saḷıyoru ȫle. (401) işTe yanıç işTe ġısTırġaç dėye ona dėrler. (402) sōra arı, arı ḳırḳ 

gün yaşarımış. (403) hėye ḳırḳ gün yaşadı mı ölürümüş. (404) hėye d cēm ürēyoru işTe, 

ġurt yapıyoru taḷaşıŋ içine, orda o ġurt arı oḷuyoru. (405) hemen bȯr‿ucundan ölüyoru, 

bȯr‿ucundan ürēyoru. (406) d cēm işTe ġanadındǡ taḷaşımış, şėy bacaḳḷarındǡ hurdǡ 

görükür hani yá, o taḷaşımış. (407) baḷı ġarnınıŋ içinde getirīmiş. (408) çiTleşmeyi havada 

yaparımış. (409) başḳa meselá, davşan, yėdi gün baḳarımış d rduḳTan sōra. (410) yėdi 

güne yėtirdim, saḳaḷını bıyīnı bitirdim, hadi benden aḷḷā ısmarḷadıḳ, dėrimiş. (411) 

saḷıvėrīmiş yavruyu, hėç baḳmazımış yėdi‿ğün sōra. (412) çaḳaḷ aynı, o da ȫledir sa͜ȧr. 

(413) zırtḷan haraḷda aynı davar gibi ġuzḷayıp ş ‿diyoru. (414) asḷan telēzonda 

görüsüŋdür, yavruḷāyoru, ş ‿diyoru. (415) kėyik, kėyik aynı sīr gibi. (416) ondan sōra 

yāmı̊rça, ondan sōna yėnilen, onḷar yėnir, eti yėnir onḷarıŋ. (417) asḷanıŋ yėnmeS, 

zırtḷanıŋ yėnmeS, çaḳaḷıŋ yėnmeS, köp ŋ yėnmeS, eşş ŋ yėnmeS, hayvanıŋ yėnmeS. 

(418) ondan sōna, hayvan, at. (419)  ata hayvan dėller, ġuḷun dėller, tay dėller. (420) köpek 

mesele on ġadar ġunḷar, kedi bėş aḷtı dene ġunḷar. (421) enik dėller ilkin, sōra ilkin 

yavrusu da diyebililler, köp ŋ yavrusu dėller. (422) hā camıS dōru manda, sīrıŋ bir 

taḳlidi.  

yörüklük 

(423) şindi, yörük dėyi aşirete dė̄yor̥ḷar, göçene. (424) meselá manavġada iniyoru adam, 

sTos, ekim gibi iniyoru. (425) dur sür dur sür, ekim, Ḳasım, araḷıḳ, ocaḳ, şubart, mart, 

nīsan. (426) mayísda ordan yavaşca ayranı ġabarıyoru ıssıcaḳdan. (427) he ordan bi 

göçüyoru haŋġı yayḷaya gėdec se. (428) bȫn orda yarın orda, yavaş yavaş ġona ġona. 

(429) he tabi maḷḷa. (430) bi‿de āşama ġadar yörümezler. (431) bi çıḳTıḷar mı zabāḷa ȫlen, 
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ȫlen soŋuna nere gėldiler filen yėre, ora bi ġonaḷḷar. (432) orda bi yatıḷḷar bi gün ik‿ǖn. 

(433) ordan bi tā ġaḳaḷḷar filen yėre, bi tā ġaḳaḷḷar. (434) meselá̄ üş-dört günde gėliller 

yayḷaya, manavġaTdan. (435) he d cem ȫle bir̥, ona yörük dė̄yor̥ḷar işde. (436) hē çadır 

oḷur, çadır ġuraḷḷar hėye. (437) o işde bi do͜āḷı işde, o múbārek aḳmāyoru. (438) nǡl 

aḳmāyoru benim aḳḷım ėrmēyoru benim ona. (439) ē yāmır işde geçirmēyoru aḷtına. (440) 

hėye ġayPışTaḷı hȫle. (441) üş dene dir  oḷur tamam mı? (442) keráŋláríndá bā oḷur, ėy ce 

ġazıḳ çaḳarsıŋ. (443) orda zābít bi şėy buḷusaŋ ona bāḷarsıŋ, çekişdirisiŋ ėyice bȫle oḷur. 

(444) yāmır yādı‿mı şıpır şıpır şıpır, aḷtında bi üyümesi oḷur, aḳḷıŋ duru bȫle. (445) ǡḷ 

yapaḷḷar, körpe úçún. (446) ōḷaḳ uçun ayríyeten bi yėr yapaḷḷar aḷtına daḷ döşşeller. (447) 

ȫlen mi oḷur, ġuşḷuḳ mu oḷur, sāḷḷar davarı, emişdiriler, ayırıḷar. (448) ōḷǡ biri sürer, 

anasını biri sürer, gėder güTmeye. (449) emmesin dėye kėse bāḷaḷḷar. (450) onu sürücüler 

yapmaz, onu nǡḷ yapacaḳ? (451) onu mesele sen bi davar aḷdıŋ, iki davar aḷdıŋ, ona 

yaparsıŋ, daḳḷı yėrinde emmesin dėye. (452) kėse bāḷaḷḷar, bȫle bāḷaḷḷar, ememēyoru. 

(453) onu çıḳarısıŋ, sārsıŋ, emdirisiŋ gėne sōna daḳarsıŋ. (454) işde emmesin dėye, emse 

südü bitirivėri.  

(454) ġurbanda davarını aḷısıŋ, getirisiŋ, kėsersiŋ, yüzersiŋ. (455) ġurban kėsmeyen varısa 

pay vėrisiŋ onnara, be̊liştirisiŋ. (456) d cem doḷaba ġorsuŋ. (457) işde gėlenile gėdenile 

yėrsiŋ. (458) dört bėş gün, haní şėy‿oḷana bayā sürer de aS normaḷ adamḷara dört bėş 

günde biter bayram. (459) ámme benim gibilere om‿bėş, yīrmi gün gėder bayram.  

ġarmaç yapımı 

(460) yėmiş hindi tam vaḳtı, yėmiş ėriyoru hindi ġayrı. (461) sTosTa ėrer, onu topḷarsıŋ 

tām mı? (462) sapını ġoparısıŋ, hȫle yararsıŋ, sėrersiŋ, ġurudursuŋ onu. (463) ġurutTuŋ 

mudu onu gözelce ġıyarsıŋ bȯçāḷa. (464) şėḳar aḷır̥sıŋ, Furusuŋ ocā, su dökersiŋ, şėkeri 

de içine dökersiŋ, o ġaynar. (465) ġaynaya ġaynaya ḥȫle ġaşşīḷa aḷıp Ta hȫle döktǖŋde 

sünecek, ġopuvėrmēcek. (466) ġȧvam dėller ona, hȫle ġȧvam oḷdu mudu ġarmacı 

dökersiŋ. (467) bi ġarışdırısıŋ, bėş on daḳḳada, anide anide, çoḳ dė̄l. (468) oḷur bi yay baḷı, 

besdel, ġarmaç. (469) töllü şȫle, haní ācında ėyice ėrerse onu töllü yaparsıŋ. (470) serersiŋ, 

ġurudursuŋ, dizersiŋ ipe. (471) ipe dizersiŋ hȫle dizek, töllendirilmiş oḷuyoru. (472) ondan 

sōra suyu ġaynadırsıŋ, dizekleri ġazana doḷdurusuŋ, birė̄ ġaynadırsıŋ. (473) içine kekik 

ataŋ, ġarmaca da ataŋ kekī, şėy fıstıḲ‿ataŋ. (474) ġaynadırsıŋ töllüy̥ü, serersiŋ 
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dizekleri, ġurur. (475) ġuruduḳTan sōna sandĭ͜ ā basarsıŋ, ucundan gėlir yėrsiŋ. (476) ya 

kėseye basarsıŋ, hindi sandıḳ yoḳ, hindi kėseye basarsıŋ, ucundan gėlir yėrsiŋ. (477) 

ondan sōna, bazı mėyválár iḷaç atmǡn oḷmaS. (478) hindi üzüme iki yoḷ, üç yoḷ 

iḷac‿atıyoruḷar. (479) yōsam basara basıvėriyoru. (480) baḳ mesele hu çardaḳdǡ hėç ȫle 

oḷmazdı. (481) baḳ bú‿sene nōḷmuş baḳ, hėç bi aḷaFat yoḳ. (482) basara basmış gėTmiş, 

iḷac‿atacaŋ. (483) aḷma, armıt ġurusuna ḳaḳ dė̄yoruḷar. (484) ėrik ḳurusu ġurutduŋ mu 

ėrik ġurusu dėller. (485) ėrīŋ hoşaFını yapaŋ, ġaynadıŋ, şėker ataŋ içine, hoşaf oḷaḷaḳ 

daTḷı oḷaḷaḳ içersiŋ. 

çeşitli sözler ve açıklamaları 

(486) südden y rt yapaŋ. (487) y rt yapmassaŋ çaḷacaḳ aḷır̥sıŋ, maya dėller ona. (488) 

aḷırsıŋ, atarsıŋ içine pėynir oḷur. (489) bir iki sāt sōna çıḳarısıŋ, pėyniri ġatarsıŋ bi şėye, 

ucundan gėlir yėrsiŋ. (490) ondan sōra pėynir yapmassaŋ yayarsıŋ y rdu, yayarsıŋ yǡnı 

aḷırsıŋ, yüzüne yā birikir onuŋ. (491) yǡnı aḷısıŋ, ayranını da bi çencere, ġazana Furusuŋ, 

ġaynadırsıŋ. (492) o dibine çökelek çöker, onu bi kėseye dökersiŋ, süzersiŋ, bastırısıŋ. 

(493) satarsaŋ satarsıŋ, satmassaŋ evinde gözelce yėrsiŋ. 

(494) ġıḷā işde eğeledīŋ, hėye kesginlī oḷuyoru. (495) ġıḷāsını soḷaḳ ġo, sā ġo, soḷaḳ oḷusa 

soḷa ġor, sāḷaḳ oḷusa sā ġor. (496) hindi bu tāra d l mi? (497) sā oḷusa burdan ġorsuŋ hȫle, 

soḷaḳ oḷusa bu soḷ tarafdan ġorsuŋ. (498) ǥóyá̄ eğeledīŋ, hu yanna yatır, aŋna yāni, ġıḷā. 

(499) oraḳ da ȫle, işde eğė̄le, çaḳmāḷa. (500) bu eğe ġırīndan çaḳmaḳ yapaḷḷar hȫle, ēri 

oḷur haní ya. (501) ondan dek gėlise ben sağa bi şėy ėdeyin, o da bayǡ bi örnek, hȫle ēri. 

(502) evel ġavĭḷa bȫle, kirpit yōḳa ġavĭḷa, çarḳ çarḳ Taşıḷa, parḷaḳ Taşḷar var ya, onūḷa 

çaḳaḷḷardı, çinke çıḳardı ordan ġava dutuşurdu, ziġarayı yaḳaḷḷardı. (503) ȫle hoturānı 

çekeceŋ, çoḳ şāne oḷur yāni. (504) ėyēle oḷur, çaḳmāḷa oḷur, kėsgin, ėyi bi temiz demir 

oḷursa çelik haní. (505) mesele bazı demirler var zırf çelik, ėyēŋden üsdün, onūḷa da 

ġıḷāḷayabilisiŋ haní. 

(506) ġav şėyden haní āşḷar çürüdǖnde mantar gibi hȫle çıḳar a, o ġav oḷan o. (507) işde 

onuŋ arısı oḷdu mudu işde hȫle çaḳdīnda ossāt dutar, çinkeden dutar, dutuşur. (508) her 

āşdan oḷur çürüdü müdü, işamdan, pelitden, ayından oyundan her şėyden oḷur. (509) 

hindi yėre insem gösderiyim ben sağa, vardır hindi sizin buḷḷarda esgi āşḷarda. 
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(510) dėyesek mesele bi şėyleri anḷatdıŋ mıdı, bildīŋ ġadarıyḷa birine bi şėy 

anḷadıyorŭsuŋ mesele, masaḷ gibi yāh̥uT oḷmuş bi şėyi anḷatdīna dėyesek dėller. (511) 

hindi dėyesek anḷatma dėller ona. (512) mesele, “dāda taḳıḷar, suda çipiler, arşın ayaḳḷı, 

burma bıyıḳḷı” -davşan. (513) bunu yazaŋ mı? (514) “bazara varmas, ḇezirġan aḷmas, 

paḷtadan ǡr, baḷdan datḷı” -ǥóS1 

(515) göresek mesele şindi sen bura gėldiŋ, göresek oḷmasa ġonuşmaŋ çeşid‿oḷur, 

oturdūŋ yėri bilmessin, ġonuşdūnu bilmessin, göresek öyledir. (516) göresek oḷdu mudu 

eviŋ içine girerke barabar adamına göre harekeT ėdersiŋ. (517) mesele o şėy düzgün d l 

varıvėr  onu düzeldirsiŋ. (518) ulán adamda göresek var yā dėller, mesele. (519) ādet 

ėdilmiş, mesele bi şėyi. 

(520) taḷḷada tava yapaḷḷar, ona savaḳ dėller, suḷama uçu. (521) ciba, öteberi ekdīŋ, mesele 

anaŋ huḷḷara bi şėy eker ya. (522) ȫle az böyük oḷursa çeviriseŋ, hȫle ėderseŋ ciba dėller 

oraya, havḷı dėller. (523) taḷḷadan farḳı işde çevirdīŋden ciba dėniyoru. (524) taḷḷa böyük 

oḷdūndan ona fiḷan yėr dėniyoru meseḷa, adı var. (525) ciba eviŋ yaḳınında oḷur tabi, Tā 

dāda ciba mı oḷur canım. (526) mesele çėşmeó̄ğü dėller, güzle dėller, ġırıḳpelit dėller, 

döşşeme, zıŋġacı, mezeriŋyanı, arpaḷıḳ, sekibėleŋi. (527) heP taḷḷaḷarıŋ adı var.  

(528) ondan k ri, ȫle dėller işde türkçesi bizim. (529) ondan k ri şunu yapacāS, mesele. 

(530) ondan k ri hura gėdecēs. (531) ora vardım gėldim ondan k ri çaḳaḷderesine gėdecēn. 

(534) ondan k ri şu işi yapacān. 

(535) namazḷāyı irh̥amdan yapaḷḷardı, irh̥amdan, çapıtdan. (536) iki‿ğat ėdellerdi 

çapıtdan, ondan yapaḷḷardı. 

(537) vėre böyük ġonuşana, höke ġonuşana sikeber dėller. 

(538) sıḳı yapmağ‿uçu, evel ġapsini aḷıdıḳ, ġutūḷa aḷıdıḳ. (539) yüz tene oḷurdu içinde, 

bilmen ġaş tene oḷudu. (540) onuŋ hȫle makinesi var, ġapçī geçirisiŋ, bi basarsıŋ, atıḷıḳ 

ġapsini çıḳarı. (541) ondan sōna ötēni getirisiŋ, yėrleşdirisiŋ ġapsini, oturdursuŋ. (542) 

ondan sōna barı̊dı ġorsuŋ, ölçüsü var onuŋ, ölçüyle ġorsuŋ. (543) sōna onuŋ tıpası var, 

ġara bi şėy oḷur, içi kėçe oḷur, yüzleri sātiyan oḷur, sātiyan gibi, piḷasdik gibi. (544) haní 

dǡḷmaması uçu yüzünü piḷasdik yapıyoḷḷar, onu oturdursuŋ. (545) makineniŋ şėyi var 

 
1 Bu iki bilmece (dėyesek) örneği Ayşe Görgeç’ten derlenmiştir. 
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oraya ġatarsıŋ, hȫle ġaPçī geçirisiŋ, hȫle götünden bi basarsıŋ, onu barı̊dı̊ŋ üsdüne 

oturdur. (546) ondan sōna saçmayı ġatarsıŋ. (547) saçmayı ġatdıḳdan sōna o gendi oturu. 

(548) onuŋ üsdünde yuḳa bi dırnaḳ gibi bi şėy oḷur tabḷa. (549) o yuḳa oḷur ötė̄ ġaḷın oḷur 

da, o yuḳa oḷur. (550) saḉmanıŋ üsdüne ġorsuŋ, makinesi var onuŋ, makineye geçirisiŋ. 

(551) bȫle ġıvrada ġıvrada, hani āzı içine ġıvrıḳ oḷur ya, onu işde makine yapar dėde. 

(552) benim marıdı, çaḷıḳḷar, makine yoḳ. (553) onu gözelce ġıvırısıŋ, o nėy biliyoŋ mu? 

(554) hem tāzik yapması uçu, hem dǡḷmaması uçu. (555) mesele, tüfēŋ içinde saḷḷanır, 

töllenir, düşürüsüŋ, gevşek oḷsa şaŋġıradaḳ dökülüvėri saçma. (556) ġatarsıŋ túfē yaḷḷah 

ėdersiŋ ġuşa. (557) sıḳıyı, ġırmaḷara soḳarsıŋ, ġatarsıŋ, tetī ayırısıŋ, çekersiŋ tetī. (558) 

ġapçıḳ, ġabınıŋ adı, sıḳıḷadīŋa da ġaPçıḳ, doḷu ġaPçıḳ, boş ġaPçıḳ. (559) şindi satı işi de 

var, elde yapıḷmayan. (560) işde siḷahḷıḳ oḷur otuz tene, beline ġuşanırsıŋ, atdıḳ sıra çıḳarı 

çıḳarıvėri. (561) şėyler mesele, o sekiz‿atarḷar, bėş‿atarḷar elini ellemessiŋ, ġaPçī, 

ġatdıŋ mı tamam. (562) sıḳarḳa barabar birini díşarı atar, birini ḳaḳdırı, āzına vėri birini. 

(563) bi dā çekseŋ aníden ardından bi dā patḷar. (564) ámma dabança‿ğibi ġıvraḳ oḷmaz, 

ard ardına uḷāyor dabança. (565) u tā ġıvraḳ, onuŋ şėyi kibar ya, ġurşunu güçÇük, beriki 

böyük. (566) öteki demir, beriki kiyatdan meseḷa, götü demir de geri yanı kiyat. (567) kiyat 

kiyat, piḷasdik dė̄l, ho ėyi kiyatḷardan kiyat. (568) tabi saçma oḷmadı mı bi iş göremeŋ. 

(569) barıt işde ordan tetī çekdīnde ġapsinden ataş aḷıyoru, çıḳartdırıyoru. (570) ġapsin, 

ġapsin, ḳapsül dė̄l. (571) o başġa bi şėy canım. 

(572) bi de mesele, çocuḳ yörümeye durdu mu, adaḳḷar oḷmuş fiḷanıŋ çocū dėller. (573) bi 

yėre gėdeceŋ‿á, yörüyelek gėdecēseŋ adaḳḷayān dėrsiŋ. 

 (574) sav‿ūḷ, aḷḷā rāzı oḷsun. 
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23. Metin 

Anlatan: Fatma Eren, 46 yaşında, Okur-yazar değil. 

Derleme Yeri: Yavrudoğan / Karakoyunlu Mahallesi 

Konu: Karakoyunlular ve Yörüklük Anıları, Halk Hekimliği, Çeşitli Sözler. 

(1) fatma ėren. (2) yaş ḳırḳ bėş, ḳırḳ aḷtı, o arada. (3) manavġat, zėyve, yavrudoğan. (4) 

asḷım ġaraġoyunḷu. (5) dėdem, dėdemiŋ bobası adanadan gėlmiş. (6) ġaraġoyunḷu 

yörüklerindenimiş, ġarāğ̥ ġara ġoyunḷarı varmışımış.  

karakoyunlular ve yörüklük anıları 

(7) benim aḳḷım ėrdīnde ġara ġara kėçeleri varıdı. (8) döşşek yoğudu o zaman, süŋger 

yoğudu. (9) o kėçeniŋ üsdünde yatıḷḷarmışımış çadırda. (10) aḳḷım ėrdīnde bizleriŋ de 

çoğudu o kėçeden. (11) tabi biz gendimiz de bişiriyoduḳ, atıyoduḳ onḷarı. (12) ebem ȫle 

yapdī‿íçin anam da yapıyorudu. (13) biz de görüyoruduḳ, onuŋ şėyini atıyoruduḳ. (14) 

yuŋunu ġırḳaḷḷardı, ondan sōra atardıḳ. (15) elimiz le hȫle hȫle yapardıḳ, çuḷuŋ üsdüne 

döşşerdik. (16) onu yūğarḷardıḳ. (17) ip le berili öteli, berili öteli, birimiz hu yandan, 

birimiz bu yandan saḷḷardıḳ. (18) saḷḷadıḳdan sōra, onu biráz bişirdikden sōra çıḳarıdıḳ. 

(19) tekrer ġoḷumuzuŋ aḷtına aḷırdıḳ, yūğarḷardıḳ, bişiridik. (20) onuŋ bíşdīni aŋḷarĭdıḳ, 

zerterir̥di. (21) bişirdik sıra, ġoḷumuzuŋ aḷtında yūğarḷadıḳ, aḷdıḳ sıra zerterir̥di. (22) 

ondan soŋrama yürdük yıḳardıḳ, ġurudurduḳ, aḷtımıza sererdik. (23) döşş miz, şėyimiz, 

hep oydu işde, kėçeydi. 

(24) burda, işde yavrudo͜anda oturuyoruyuz biz. (25) bi ḳısmı da serikdė̄miş benim 

duydūm. (26) serīŋ mecek mi dė̄yoḷar, ne dė̄yoḷar? (27) mecekli dė̄yoḷar emme tabi 

bobaḷarımız ölünce, dėdelerimiz ölünce, bize bi şėy gösdermeyince nōḷacaḳ, bi şėy 

bilmēyoS. (28) yörükçülük varıdı. (29) işde bobam öleli boşḷadıḳ, dėmek otuz sene hilá 

oḷdu, biz yörükçülǖ boşḷayaḷı. (30) davarımız varıdı, ġoyunu satmışḷar, davara 

dönmüşler. (31) benim aḳḷım ėrdīnde üş dört, hȫle on ġadar ġoyunumuz varıdı. (32) 

ebemiŋ ġardáşíníŋ içind di o da. (33) ondan sōra onu da satıvėrdik. (34) sādece davarımız 

oḷdu, davarıḷa göçer gėlirdik yayḷaya. (35) [ġaraġoyunḷuḷar] aynı yayḷaya göçmes, 

herkeSiŋ ḳısım ḳısım yayḷası oḷur. (36) meselá̄ bi ḳısmı, bu üç ġardaşḷar bura gėlmişler 

yavrudo͜ana, biri beydīnde ġaḷmış, ikisi bura gėlmiş. (37) işde yaz gėldi miy̥di beydīndė̄ 
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ordan yoḳarı gėderdi. (38) mayís dėdi mi biz de burdan çıḳardıḳ, başḷardan yoḳarda toḳa 

yayḷamız var, oraya gėderdik. (39) orda iki üç ay oturuduḳ, ondan sōnacīma güzleye 

gėderdik. (40) sarıçayır dėrdik, derebucaḳdan aḷırdıḳ paramızĭḷa, maḷımızı işde orda iki 

ay üç ay yėşil yaprǡ yėdiridik. (41) ekime tekrer bura inerdik ġışa. (42) yayḷada meselä 

burdan buydayımızı, çorbaḷīmızı, buyday çorbamızı dówerdik, onu ġurudurduḳ, 

ġatardıḳ bi kėseye. (43) darıyı ġırdırıdıḳ bȫle daş d rmen varıdı elimizde, bȫle yūğarḷaya 

yūğarḷaya onu ezdirīdik daşĭḷa, onu ġatardıḳ. (44) buḷġur ġaynadırdıḳ, ǖğ̥üdürdük onu 

ġatardıḳ. unumuzu ǖğ̥üdürdük çuvaḷḷara onu ġatardıḳ. (45) ondan sōra nȱdumuzu, 

gilīmizi, işde maḳarnamızı, patatizimizi ġatardıḳ y c mizi çuvaḷḷara. 

(46) sȫlemesi ayıp atımız varıdı, ėşşēmiz varıdı, hayvanımız varıdı. (47) aḷtı yėdi dene 

varıdı, onḷara yúḱlerdik. (48) moturumuz hilá̄ yoğudu. (49) evet at dėller, hayvan dėller, 

ben bileli ȫle dėller yāni. (50) zamanında varmışımış devemiz de, üş dene mi dört dene 

mi, duz gölüne hilán gėdellerimiş. (51) duz gölüne gėtdiklerinde om‿bėş günde 

dönellerimiş. (52) meselá̄ yayḷadan bura getirilerimiş, güzleledikden sōra, ekime bura 

indirilerimiş. (53) burdan tekrer duz gölüne gėdellerimiş duz getirmeyä. (54) om‿bėş 

günde, yīrmi‿ğünde, baḳarsıŋ yāmıra dutuḷur, ḳaç günde gėlir, bir ayda gėlir, 

bilemessiŋ. (55) işde ȫle ȫle getirirlerimişimiş deveyle. (56) zaman zaman atıḷa da 

getirdiler mi, ġayrı deveyi satdıḳdan sōra bilmen hėç. (57) dėdem írāmetli ȫle dėrdi, 

ġızım aşḷıḳdan pelidiŋ ġabīnı yaḳdıḳ da ḱúlünü yėdik biz, dėrdi. (58) pelidiŋ gilīni 

dóvdük, sürtdük, bişiridik, yėrdik, dėrdi dėdec zim. (59) bobamıŋ bobası, tā düŋkǖ 

masaḷ. (60) ġara musTā dėdem ȫle dėrdi. (61) ġızım pelidiŋ ġabīnı yaḳdıḳ, ḱúl ėtdik, 

yėdik, dėdi. (62) pelidiŋ gilīni sürtdük dėdi, buḷamaş ėtdik, yėdik aşḷıḳdan dėdi. (63) 

aşḷarımış, aşḷarımış. 

(64) sütlü darı çorbası uçu suyu FuruyuS ataşa. (65) ataşı yaḳarıs, çencereyi Furuyus, 

darıyı içine dökeris, ġaynaya ġaynaya bişdi miy̥di, bi de süt dökeris, duzunu da atar, 

yėr içeris. (66) evel milletiŋ ekm  ó͜ünü oyŭdu. (67) çorbaydı, darı çorbası, buyday 

çorbası. 

(68) davarı sārdıḳ, y rdumuzu üyüdürdük. (69) bişiridik, üyüdürdük ġapḷara. (70) davarı 

sārdıḳ, pėynirimizi, südümüzü ġazanḷara süzerdik, mayayı içine atardıḳ. (71) ġursaḳ, 

ōḷaḳḷarı kėserdik, ġursānı aḷırdıḳ, ġurudurduḳ. (72) bunḷarıŋ ġursāy̥ĭḷa çaḷardıḳ, mayası 



449 

 

o oḷurdu. (73) hindi yeŋi mayaḷar çıḳdı, evel maya oydu, benim aḳḷım ėrer ke. (74) ondan 

sōna deriye ġatardıḳ. (75) deriyi sıyırıdıḳ, ġurudurduḳ. (76) deriyi ısḷarız āşamdan, sabāḷa 

ġatacǡmız yüzünü temizler sıyırıdıḳ. (77) gėçi derisi de oḷur ġoyun derisi dĕ emme aŋ 

gözel gėçi derisi oḷur. (78) işde gön dėller, deri dėller. (79) evel sayten óḱüzleri, ölen 

sīrḷarı heP çarıḳ dikellerimiş, gön dėyi oŋa dėllerdi, ben aḳḷım ėrdīnde. (80) bobam 

ırāmatḷınıŋ hilán çarīnıŋ esgisi, benim aḳḷım ėrdīnde, çarīŋ esgisini vaḷḷā gördüm. (81) 

tā dünkü masaḷ, tā dün gibi. (82) båbam ırāmátlí deriden dikerimiş. (83) ondan sōra ġara 

çarıḳ çıḳmış, onu dikmeye başḷamışḷar. (84) da ġayrı o deriyi temizleridik, síyırıdıḳ. (85) 

onuŋ aḷt yanını bi, şindi misaḷ mıhıḷa ėdiyoḷar ya, ilkin çöpü inceldirsiŋ, bi ācı meselä 

inceldirsiŋ. (86) onu gözelcene deriyi şȫle sırt diker gibi dikelek şė̄dersiŋ, birikdirisiŋ, 

bāḷarsıŋ her yanını. (87) sāde kėsdīŋ yėrden üdük tarafından ġatarsıŋ içine, yuŋruḳḷaya 

yuŋruḳḷaya basarsıŋ. (88) içine bi de hȫle şėy sapḷī soḳarsıŋ paḷta sapḷī, ȫle soḳarsıŋ, 

basarsıŋ, zertçene, gözelcene. (89) bir , ik‿ǖn, üş gün, nėyse evde durur̥. (90) ondan sōra 

götürüsüŋ deli̮ē ġorsuŋ. (91) delikde üş ay durdu muydu mis gibi oḷur o. (92) yayḷanıŋ 

delī oḷur şȫle, gözelce, ġadın ġadın. (93) haŋgi delik ėyiyse gireris, baḳarıs, ora ġorduḳ. 

(94) doḷaP yėrine delīdi, doḷap hilá yanında nedir, o ayrá̄ten zellet vėri, o delikler. (95) 

ġışa işde, ġışın ėlli kiḷō mu yė̄cė̄z, atmış kiḷō  mu yė̄cė̄z, o deriyi bir, iki, üş, nėyse 

basardıḳ. (96) ucundan gėlir ā͜ĭr ā͜ĭr yėrdik. (97) şindi herkez markete varıyoru, marketden 

aḷıyoru. (98) iki dilim, üş dilim şėyle ġarnını doyuruyoru her gün ġāvaḷtıda.  

(99) baḷımızı, arımız oḷurdu. (100) top ġovanḷarı, arınıŋ ġovanḷarını dādan gendileri 

kėserimiş evel adamḷar meselä. (101) o tomruḳḷarıŋ içini bȫle oyā oyā, ona‿ğöre 

demirler oḷurmuşumuş, ȫle geŋişidirlerimiş içini. (102) nasıḷ aŋḷadǡn saŋa? (103) mesele 

şȫle yusyuvarḷaḳ, onuŋ içine āşdan üç çataḷ şėy oḷur, zopa yapaḷḷarĭdı, çöp. (104) o çöpe 

pet  şȫle ġoduŋ muydu, pet  arı gendi dizer, gendi baḷ atar, gendi doḷdurudu. (105) şindi 

her şėy Fitne Ficir oḷdu. (106) o baḷḷarı biS, şėyi nerde buḷacaŋ ġabı, o baḷḷarı tuḷā 

ġatardıḳ. (107) benim aḳḷım ėrdīnde vardı tuḷūmuz. (108) ha  y rT ayran yapdıḳḷarı tuḷā 

o baḷı ġatardıŋ. (109) şȫle bacǡnıŋ birinden, davarıŋ bacǡnıŋ birinden, onuŋ yüzünü 

ġazırḷardı cilet le veyā ḱúlü ġoduŋ mu bi dene şėy ġaḷmaS, ḳıḷ ġaḷmaS. (110) ha  pelit 

ḱúlü oḷacaḳ. (111) pelit ḱúlüne yatırıvėrilerdi o şėyi, deriyi. (112) içine soḳduŋ muydu bi 

denecik, çiçek gibi ġaḷır, hėç ḳıḷ ġaḷmaS. (113) o temiz yüzüne baḷı sıḳaḷḷarĭdı, temiz 

yüzüne ġataḷḷarĭdı. (114) işde birer tuḷuḳ ikişer tuḷuḳ Ta baḷımız oḷurdu. (115) ġışın yėrdik 
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işde onḷarı çocuḳḷūmuzda. (115) ȫle yėye yėye böyüdük. (116) ayrı bi deriye de yǡmızı da 

ġatardıḳ. yayardıḳ, meselä birikdirdīmiz ġışın yė̄cė̄miz yǡmızı, onu da ġatardıḳ deriye. 

(117) hindiki‿ğibi doḷap mı varıdı, deri zaPd‿ėder di, yǡ da deri zaPd‿ėder di. (118) 

meselä oŋa biz sādeyā dėris, tereyā dėris. (119) sādece elimizde yapdīmız tāzeyǡ yėrdik 

biS. 

(120) ekmek ēlemek uçu, hamırı sabāḷa yuŋuruyus. (121) hamırı kisirenle kėseris. (124) 

meleskimizi dökeris. (125) ondan kēri sėnidimizi ó̄ğümüze aḷırıs, ucundan gėlir oḳḷǡyḷa 

açarıs. (126) saca atar, şişile de bişiriyis. (127) oḳḷǡyḷa sėnidiŋ üsdünden atarıs. (128) 

bişirgeç dėris, şiş dėris, ikisini de dėris, ikisi de dėnir. (129) börek yė̄cek oḷan börė̄ni 

yapar, onu da aynı atarız ataşa. (130) meselä ısmanaḳḷı mı yė̄ceŋ, ısmanaḳḷı atarsıŋ 

bükmeyi, patatiSli mi yė̄ceŋ patatiSli yaparsıŋ, çökelekli mi yė̄ceŋ çökelekli yaparsıŋ. 

(131) onu listė̄ne göre, herkez istė̄ne göre onu açarıs, içine ġatarıs, saca atarıs, Pişiriyis, 

yėller. (132) sādeyāḷı yė̄cek oḷan sādeyāḷı yėr, Sėytinyǡḷı yė̄cek oḷan Sėytinyǡḷı yėr. (133) 

şindik‿ǖnde her şėy boḷ. (134) [bükme yėrine] büküş de dėller. (135) ġatmer dėris, büküş 

dėris, bükme dėris, bȫrek dėris. (136) ġaḷın ekmē ġatmer dėris. (137) şȫle yuvarḷaḳ 

yapıḷana, ġaba ekmek dėris.  

(138) kömbeyi hamırı yuŋuruyus. (139) evel birer meleski hamır ġorduḳ biS. (140) o birer 

meleski hamırı, mayaḷı hamır dėrdik biz ona, yuŋuracǡmızda onu suyuŋ içine ġorduḳ. 

(141) az bi ıḷıḳ, imişik suyuŋ içinde ezerdik onu. (142) yuŋuracǡmız hamırıŋ içine duzu da 

atar yuŋuruduḳ. (143) biz sabāḷa ġāvaḷtıya ġaḷḳasıya o ġabarıdı. (144) onu aḷırdıḳ, 

döşşerdik ilēne, aḷtına tesbiyi yāḷardıḳ, üsdünü de yāḷardıḳ. (145) döşşedikden sōra 

soḳardıḳ fırına, bişerdi bir , mis gibi yėrdik. (146) onu da ȫle yaparıs. (147) evel fırını 

nerde buḷacaŋ? (148) biz onu sacıḷa yapardıḳ meselä. (149) aşşāsını kömür ėderdik, 

yoḳarısına da sacı ġorduḳ, ataş yaḳardıḳ, ȫle bişiridik. (150) ġızarsın dėyi üsdüne y rT 

süren de oḷudu sürmeyen de.  

(151) ben yapardım Paḳḷavıyı. (152) iki üş dene içine yumȯrta ġırardım hamırınıŋ, südüle 

yuŋurudum. (153) ondan soŋracīma ḳaç meleskiden yapıyoruduḳ onu? (154) om‿bėş 

meleskiden mi yapıyorūdum bilmen. (155) ōn, om‿bėş nėyse. (156) hėye, onu açardıḳ. 

(157) susamımızı ġavı̊rıdıḳ. (158) susamıḷa ėden susamıḷa, ceviz ėden cevizile, payam 

ėden payamıḷa. (159) tabi onḷarı sürtersiŋ, hazırḷarsıŋ, ezersiŋ. (160) [hamırı] gözelcene 
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açarsıŋ, bėş meleski yazarsıŋ, bir ġatarsıŋ üsdüne. (161) bėş tā ġorsuŋ, bi tā ġatarsıŋ 

üsdüne. (162) tabi yǡnı çilersiŋ, gözelce bişirisiŋ. (163) ırāmını bişdikden sōra şėrbetini 

ġaynatır dökersiŋ. (164) ha  paḳḷā dilimi dilerdim, hem çoḳ gözel dilerdim. (165) o 

zamanḷarda hilá şėkeri buḷdūmuzda yaparĭdıḳ. (166) evel hele o paḳḷavıyı nerden buḷuP 

yapacaŋ ay abam? (167) aÇcıḳ meselá̄ bi kiḷō  iki kiḷō  şėker buḷdūmuz zaman bile. (168) 

benim aḳḷım ėrdīnde çay yȱdu ġoŋşu, çay bilmēyoruduḳ hėç. (169) meselde iki kiḷō  üş 

kiḷō şėker götürdǖmüzde yayḷaḷara, bi gėlenimiz oḷursa, ormançı mormançı gėlirse, ā͜ĭr 

bi misāFir hele gėldīnde onḷara bişiridik. (170) gendimis meselä zabāḷa ġaḳardıḳ, ya bi 

çorbadır ya bi buḷamaşdır, piḷaFdır bi şėy bişiridik onu yėrdik, südüle ekseri.  

(171) işde datḷı oḷaḷaḳ baḷ yėnilirdi. (172) mütüş baḷ yėnilirdi o günlerde aranmazdı, baḷ 

mǖh̥tüşüdü. (173) üç basġı arımız varıdı. (174) onar oḷsa bile basġıḷarda, hėsēb‿ėt, yine 

otuzdan aşşǡ d limişdir. (175) arı basġısı dėller, meselä hindi, arınıŋ ġowanḷarını 

ġoduḳḷarı yėre arı basġısı dėller. (176) hu yanını örersiŋ daşıḷa, bu yanını da örersiŋ 

daşıḷa, oḷḷardan. (177) oraya ġȯwanḷarı bȫle dizersiŋ, oŋa arı basġısı dėrsiŋ. (178) üsdüne 

de bȫle, ġowanḷarıŋ üsdünü de bȫle örtersiŋ tātayḷa. (179) o günlerde şėyi nerden 

buḷacaŋ? (180) āş kėsellerdi, āşḷarı yaraḷḷardı bȫle, şėy̥le. (181) hȫle hȫle birbiriniŋ üsdüne 

şȫle örtelek gėdellerdi, ġowanḷar ısḷanmasın dėyi. (182) oyŭdu, arıḷar ısḷanmasın dėyi. 

(183) şėyi dóvellerdi, ardış dėris, āş vardı yayḷaḷarda oḷur, buḷḷarda oḷmas, onu. (184) 

ġabīnı soyaḷḷardı, onuŋ ġabīnı getirillerdi, üsdüne bi su dökellerdi. (185) o su yumşaddı 

mıydı onu, şȫle zopa aḷıḷḷardı, ėdellerdi, kėsellerdi, birer metre, ikişer metre ġadar, o 

zopayḷa pat pat pat bȫle dówellerdi. (186) iki gişi çıḳardı ġarşısına, biri o yaḳasına biri 

bu yaḳasına, bȫle pat pat dówellerdi onu. (187) onu döwdük sıra o ġabarırdı, şȫle ḱúfül 

ḱúfül oḷudu, ġoyun yuŋu gibi ġabarıdı. (188) ġabardıḳdan sōra arıḷarıŋ ġowanḷarınıŋ 

arḳaḷarına topaḳ topaḳ ėdellerdi, soḳaḷḷardı, arıḷar üşümesiŋ dėyi. (189) vay ne aḳıḷḷı 

adamḷar varmışĭmış, saman yėrine tabi.  

(190) hėye, māḷış da ȫle. (191) māḷıcı yorġan ġatarḳa atarsıŋ. (192) onuŋ şėyi oḷur, yayı oḷur, 

atacǡ oḷur, kirişi oḷur, bunḷarĭḷa atarsıŋ. (193) kirişi şėyden yaparıs meselá̄, maḷı kėsdīnde 

maḷḷarıŋ bāğ̥ırsī var‿a, o bāğ̥ırsīŋ içini temizlersiŋ, sıyırısıŋ. (194) ince bāğ̥ırsī sıyırısıŋ, 

onu sıyıra temizleye, sıyıra temizleye incelir o. (195) ondan sōra nāparsıŋ? (196) onu 

bükersiŋ, ġurudursuŋ, kiriş dėyi oŋa dėller. (197) onu görmediŋ, bilmessiŋ dė̄l mi? (198) 

onu bȫle zıŋġıdı zıŋġıdı zıŋġıdı, oturduŋ muydu üsdüne, onu ȫle Furduŋ muydun 
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atacǡḷa, şȫle epil epil epilder pambıḳ. (199) bȫle óŋünden gėder oḷur. (200) onu aḷır̥sıŋ, 

bȫle aynı elḷaf gibi, satıḷan elḷafḷar gibi epil epil gėder oḷur atacǡŋ óŋünde, yayıŋ 

óŋünde. (201) onu aḷırsıŋ işde gözelcene, yorġanıŋ Saten şėyini dikersiŋ, çarşaFını 

dikersiŋ. (202) dört ḱóşesini, onuŋ üsdüne döşşersiŋ. (203) dönderivėrisiŋ o yanna o yanna, 

iki üş ġarı oḷur dönderir̥. (204) ondan sōra ayarḷaḷḷar, yorġan dikeller. (205) ondan sōra 

örtünen örtünür, yorġanı oḷmayan. (206) cehizlik oḷan, ġızını çıḳaracaḳ oḷan 

ġızına‿ğ̥atar. (207) bȫle dünyá işde, bȫle ḳ ḷuP gėdiyoru. (208) baḳaḷım nere ġadar 

gėdecek? 

(209) çadırıŋ díşíníŋ ayrá̄tan çuḷḷarı oḷur. (210) gėçi ḳıḷından ayrá̄tan çadırıŋ díş tarafına 

ayrá̄tan doḳurus. (211) çadırıŋ depesine ayrá̄tan doḳurus. (212) çadırıŋ gendi yėdi 

yapraḳdan oḷur baḳ, yėdi ġanatdan oḷur. (213) meselä hu eliŋ hėsābı bir, iki, üş bȫle. (214) 

biri ortasına dek gėlir, üç o yanda üç o yanda oḷur. (215) ortasına dek gėlene çanaḳ dėller. 

(216) āşdan çanaḳ yapaḷḷar, dir le bȫle ġaḷdırıvėriŋ. (217) her vardīmız yėre onu ġurarıs. 

(218) meselä yoḷḷarda yāmır yāmassa ėyi kötü oḷḷarda ġonaḳḷarıs. (219) ġonaḳḷadīmız 

yėllerde ataş yaḳarıs. (220) ėyi kötü üsdümüze dıḳı ne varsa örtünürüs, yorġan yasdıḳ 

dėyeniŋ hėsābı, çuḷdur batdānedir. (221) sabāḷa ġaḳacaḳ mıyıs ordan ġaḳarıs meselä, 

bóyle yāmırḷıḳ havaḷarda göşmeyis sayten. (222) havaḷar ėyi düzeldīnde ġaḳarıs 

yėrimizden, ȫle yıḳarıs çadırımızı. (223) ḳaç gün gėdec z meselä, üş gün, dört gün, bėş 

gün. (224) havanıŋ durumuna‿ğöle hareket ėderis. (224) vardīmız yėrde bi ay oturacaḳ 

mıyıs, vardıḳ mıydı bura çadırımızı ġurarıs. (225) eğer yārsa da yoḷda göçerke gėderke 

de yārsa, mezmuruz onu ġurmada. (226) şúŋḱú ondan başġa bi şėy yoḳ bizi ġoruyacaḳ. 

(227) o su gėçirmēyoru. (228) onu ısdarda doḳurus. (229) meselä onuŋ bir āş oḷur, ācı. (230) 

meselä yėri ġazarıs, tabi onuŋ ācını yaparsıŋ, iki met re mi yoŋsam bi buçuḳ met re mi 

boyu oḷuyoru. (231) onuŋ ḳafa yanını çataḷ ėdersiŋ. (232) aḷt yanını şėy‿ėdersiŋ, aşşā 

gömecek yanını bȫle delersiŋ. (233) yoḳarısını da çataḷ ėdersiŋ, şėyi ġorsuŋ şȫle, yoḳardǡ 

döneni ġoyacaŋ, sardīŋ şėyiŋ ācını ġoymaya. (234) onu işde dört parça şėyle doḳursuŋ, 

onu darǡḷa doḳursuŋ. (235) dörT dene mesele bi çataḷ bu yanna ġazıḳ, bi çataḷ hu yanna. 

(236) bi de çėzeris onuŋ iplīni, sararıs, onu ėder. (237) bi de aşşǡya doḳudūmuzu 

yūğarḷayacaḳ şėy oḷur. (238) bȫle doḳuduḳ sıra yoḳarıdan saḷarıs, aşşǡdan bȫle sararıs. 

(239) yėdi yaprǡ bitdi miydi, ondan sōra serersiŋ bȫle yėre, düz bi yėre sereller. (240) onu 

bilen bir kişi, esgi ėrkeklerden bi ėrkek, eline yaḳışanḷar dikeller, bir birine çatar birė̄, 
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onu ėyice çatardı. (241) tamamḷandı mıydı işde keráŋíníŋ çuḷḷarı seyreğ‿oḷur. (242) 

keráŋí ayrı oḷur, ortāḷa yoḳarıya gėlen sıḳ oḷur, keráŋíne gėlen seyrek oḷur. (243) mil 

yapardıḳ, çöplen mil yapaḷḷar. (244) onu meselä nāpaḷḷar? (245) şu yoḳarı yanı çadır mı, 

bunuŋ buraya ėletiller, mil le hȫle ėdeller, ȱḷġaḷḷar. (246) ȱḷġadıḷar mıydı, o hėç işine 

suyu aḳıtmas, díşárí aḳıtır. (247) aḷa çowaḷı da aynı ısdarda doḳursuŋ, aḷa h beyi de aynı 

ısdarda doḳursuŋ, ḳıḷ çuvaḷ da oḷur onu doḳursuŋ, oturġun oḷur onu doḳursuŋ. (248) 

oturġun dėyi çiyden doḳuḷḷar. (249) bi un ġatdīmızıŋ adı oturġun oḷur. (250) çowaḷ türü de 

o un çowaḷı, o ayrı. (251) şindi onu doḳurḳa içind  çėzgiŋi bükersiŋ, ġaḷın çėzersiŋ, içine 

atdīnı çī atarsıŋ. (252) çiy atdīŋ için sıḳ doḳunur, unu aḷaŋa çıḳarmas. (253) onuŋ içine un 

ġatardıḳ yayḷaya götürǖke, un çowaḷımız o oḷurdu. (254) yā işde darıyı buḷabilseŋ unu 

darıdan da yaparsıŋ da darınıŋḳı ekmeğ‿oḷmas. (255) sādece darınıŋḱíní pıttíḱ yapıP 

yėyebiliɁsiŋ anca. (256) ekm  ēlersiŋ, unu buydaydan yapardıḳ. 

(257) ġaraġoyunḷuda payam vār, sėytin vār, yėmiş vār. (258) yėmişler yayḷadan dönene 

ġadar dayanmaSdı canım. (259) āşda durmas, zamānı gėlince biter, gendi dökülür 

gėderdi. (260) biz yayḷaya ǥóçer gėderdik, yėmişler ġaḷı dökülüdü, yararḷanmaSdıḳ ȫle. 

(261) susam eker ġor gėderdik. (262) båbam írāmetli gėlirse ġaḷdırmaya, bi sepet topḷar 

gėlise yėrdik. (263) amma mis gibi oḷurdu aḷḷah var. (264) yō yō, töllü yapan oḷmasdı. (265) 

haḷam bene, bize ġarmaç ġarıvėridi. (266) ġurudurdu topḷayabilise, oŋa ġarmaç dėris, 

besdel dėris biS. (267) onu bidona ġarıvėridi şėker le. (268) yayḷadan gėldik miydi vėridi, 

yėrdik, ėdebil se. (269) oḷmayıḳ incire mazı dėris, töllenbiç hilá var. 

(270) hayvanḷarıŋ dutuḷdū yėre ahır dėris, dam dėris, áses ahır dėris. (271) şėy davarıḳı 

mı? (272) davar barınǡna da dóllük dėller. (273) ōḷǡŋ kümesine döllük dėris, āḷ dėris, başġa 

adı yoḳ. (274) tavȯḳḷarıḳına küme dėris, orda düneller. (275) yayḷaya göşdük müdü āş oḷusa 

āca düneller. (276) āḉ oḷmasa iki daş, āş getiridik, küme yapardıḳ, oŋa dünellerdi. (277) 

yumurtadī yėre hoḷḷuḳ dėller. (278) yayḷaḷara göçerke sepet örerdik, sepetlere‿ğatardıḳ. 

(279) bülüç, civciv dėller, biráz tā böyüdü müdü bülle dėller, buḷḷa. (280) horaz oḷana horaz 

dėller. 

(281) tāranaya mı geçelim? (282) ayran tāranası mı yapacǡz, buyday tāranası mı? (283) bir, 

ayran tāh̥ranası oḷur. (284) buydayı ġırdırıyıs, yayī yayarıs, onuŋ ayranını dóḱeris 

ġazana, ondan sōra ġırdırdīmıs buydayı da dóḱeris, ataşa huruyus. (285) ġarışdıra, 
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ġarışdıra, ġarışdıra, o içind  ayranı çekesiye ġarışdırıyıs. (286) ġaşşī ġoyuvėrisek kėsilir. 

(287) ondan sōrama bi şarşaf sereris, ḉarşafa hȫle incecik bi un çileris. (288) ġazanda 

s duḳ sōra, onuŋ üsdüne şȫle ġaşşīḷa atarıs, āş ġaşşıḳḷarımıs oḷur, ḷap ḷap atarıs. (289) 

onu ġuruduḳ sıra şȫle ėdivėriyis. (290) ġuruduḳ sıra incelir, inceldiris yaşıḳa. (291) bȫle 

topaḳ topaḳ, içi ḳoḳuvėri ȫle ġaḷısa. (292) ġurudurus, ġatarıs, evel hindikībi bidon nerde? 

(293) kėselerimiz oḷurdu, çapıtdan dikerdik. (294) onu ebecīm, ebelerimiz doḳurumuş. (295) 

dört dene topu var ebemiŋ, sandīnda. (296) o kėseleri ince ince dikerimiş, ǡzḷarını bāḷar, 

ġışa, yėmeye hazırḷıḳ getirilerdi. (297) tāh̥ranayı da südü bişiriyis, y rdu çaḷarıs, onu 

undan yaparıs. (298) feslikenini, nānesini, içini, maydȯnuzunu, sarımsǡnı, nuhudunu, 

tomatiSini, ġırmızı bȱberini, ne atarsaŋ onuŋ içine atarsıŋ fazḷacana yāni, onuŋ içine 

her şėy atıḷır̥. (299) onu da işde bi hafta on gün, evel yayḷaḷara göçerke pis oḷur dėyi 

kėselere ġatardıḳ onu, yuŋururduḳ, kėseye ġatardıḳ biS, kėse ġabarırdı bȫle, kėse 

ġabardı mıydı bilirdik. (300) ilēni nerde buḷacaŋ tabi. (301) ondan sōra bum bum ėtdi 

miydi, şişdi miydi, onu çıḳarıydıḳ. (302) aynı gėne çarşafı sėrerdik, aScıḳ un epelerdik, 

onu da ȫle ġuruduḳ sıra ezerdik. (303) onu ėyice ezerdik ġayrí, un gibi oḷacaḳ o, diri diri 

oḷmaSdı. (304) onu yice ezerdik, el miz oḷursa elerdik, hėş topǡ ġaḷmayısıya, ezesiye 

elerdik. (305) gėne o içine yėşilliklerini de eŋ sōraḳı vaḳıt, teneyi bitirdik miydi, 

yėşilliklerini gėne içine atardıḳ. (306) o nānesini, Feslikenini, görünsün dėyi. (307) onu da 

ġurutduḳ sōra kėsemize ġatardıḳ. (308) ġara çenceremiz oḷurdu, ataş yaḳardıḳ, sacayǡ 

Furuduḳ, onuŋ üsdüne ġorduḳ. (309) ıçcıḳ onuŋ ġayrı yǡnı atardıḳ̬, ondan sōrama dıḳıcıḳ 

da saḷça ġorduḳ. (310) ondan soŋracımına suyunu dökerdik. (311) suyuŋ ȱçȱne şėyde ġapda 

ezerdik. (312) ondan sōra onu da dóḱersiŋ, ġarışdıra ġarışdıra ayní buḷamaş bişirībi 

bişirisiŋ. (313) ȫlelik bişirir̥, yėrdik. (314) işde haranı dėllerdik satan, çencere dėrdik, 

haranı dėrdik. (315) şindikībi tüpümüz var da şuydu bu muydu? (316) b yǖne ġazan 

dėrdik. (317) buḷamaḉ uçu, südü süzersiŋ, çencereye dökersiŋ, haranıya. (318) onuŋ içine 

unu ġatarsıŋ, ġarışdıra, ġarışdıra, ġarışdıra bişirisiŋ. (319) ġaynar, ėyice bişirisiŋ. (320) 

oŋa dėller di buḷamaḉ dėyi. (321) sōra dökersiŋ çanā içersiŋ, yėrsiŋ. (322) geçen sene 

haḷamıŋ ġızı bicė̄z bişir de yėy n hatma dėdi, bişirdim yėdi. (323) ġaşşıḳḷarı āşdan, eline 

yaḳışan adamḷar yapardı, satardı, herkez aḷır̥dı. (324) onu herkez d l de, eline yaḳışan 

adamḷar yapardı. (325) ācı kėserdi, āşdan ġaşşıḳ yapardı. (326) áŋ g zel şimşirden oḷurdu. 

(327) evet, çitbudaḳdan, şimşirden, áŋ g zel onḷardan oḷurdu. (328) onḷardan yapıḷan 
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gePceler hele çoḳ gözel oḷur. (329) şimşiriŋ ġaşşıḳḷarı hele ne ġadın oḷur, şaḳır şaḳır oḷur. 

(330) çómçe dėller, gepce dėller, güçcü͜e de ġaşşıḳ dėller. 

(331) su ġabǡna kevki dėller. (332) hėye ġabaḳdan oḷurdu, çamaşır yıḳamaya kevki. (333) 

çamaşırı toḳucāḷa yıḳardıḳ. (334) çamaşırı yúḱlenidik, gė̄siye gėdelim dėrdik. (335) 

mesele g siye gėdec z, dėrdik. (336) āşdan yapıḷır, áses ġavaḳdan yapıḷır toḳucaḳ, yeŋli 

oḷsun dėyi. (337) ġaḷdır indir, Fur Fur Fur. (338) bāzı āşḷar avır oḷur işde. (339) ḱúllü suyu 

ġurardıḳ, ġurmasaŋ múmkün mü? (340) pelit ḱúlünü yaḳardıḳ. (341) meselä ġışın 

yāmırdan çıḳdīmızda yayḷaḷara pelit yıḳıḷırdı. (342) yıḳıḷan pelide biz bi ataş saḷardıḳ, o 

ǡr ǡr bi hafta on gün nėyse yanardı. (343) o yandıḳdan sōra ḱómürü sö͜ündü müydü 

topḷardıḳ, ġatardıḳ bi kėseye. (344)  meselä şindi, şȫle ataşı buraya yaḳdıḳ mı, odun şȫle 

uzun ġaḷdı mı, öksüyü ölçerivėr dėris, meselä. (345) sōra o ḱúlü topḷardıḳ, ġazanı 

omuzḷardıḳ, toḳucǡ aḷırdıḳ, sırtḷarı aḷırdıḳ, sabını aḷırdıḳ, dōru g si yıḳamaya. (346) 

varıdıḳ suya, ataşımızı yaḳardıḳ, suyu ilidirdik, ondan sōra dóḱerdik şėye. (347) ḱúlü 

tenikeye ġorduḳ, tenikeniŋ içine ō‿ liyen suyu dóḱerdik. (348) ondan sōra o durarıdı, 

dibine çóḱerdi. (349) çökdükden sōra başḷardıḳ ġayrı kevkiyle yıḳamaya, toḳucǡḷa, 

sabınıḷa. (350) ucundan gėl, yıḳa. (351) taḳ tuḳ, taḳ tuḳ o şekilde. (352) daşıŋ üsdüne, aḷtına 

sayımız oḷurdu. (353) her g silīmizde say daşımız oḷurdu, vardıḳ mıydı sırtı onuŋ üsdüne 

yıvardıḳ hȫle. (354) ucundan gėlirdik, yıḳardıḳ. (355) he, yasbı daşa say daşı dėris. (356) 

yasbı da dėnir, say da dėnir. 

(357) tarıḳdım bȫle, incecik bi tarādı. (358) ėşşēŋ bacǡ ġaydīğ̥ıḷa barabar, aşşǡ yanı çaşǡdı. 

(359) ėşşēk gėder, yúḱ gėder, ėşşēk gėder, yúḱ gėder, ėşşēk gėder, yúḱ gėder. (360) Tā 

belki üş dört yüz metre gėtmiş, orda bi āca tırıḳmış ėşşek şu şekil. (361) ordan çıḳardıḳ, 

gėldik. (362) sırtındǡ pırtı, tavı̊ḳ, her şėy ölmüş, tavı̊ḳ mavı̊ḳ hep ölmüş… hele varıdı 

üsdünde. (363) o zaman tıraḳdör mü vardı, her şėy ėşşēleydi. (364) hilli hilli oḷmuş gėtmiş, 

süt makinemiz hilán varıdı, o hele ġırıḷmış ta ȫlecene. (365) ordan gėtmişler, tek tek 

çıḳardıḳ birer birer gerisin‿geriye. (366) başġa maḷa aḳdardıḳ pırtıyı, sardıḳ. (367) ėşşek 

ólmedi, o da aḷḷahdan yā. (368) ėşşek, çocuḳḷarımızı bindirīdik, moturu, taḳsisi oydu. 

(369) üş dene çocuḳ bindirīdik, semerine bindir, arḳasına bindir, bȫle sarardıḳ. (370) 

mobillet dėyi binellerdi çocuḳḷar. (371) ėşşēmiz usḷūdu, aḷḷāŋ hikmet ḷāsı. (372) ölmemiş 

işde, biz de öldü dėyi āḷaşdīdıḳ emme ölmedi. (373) ordan ġayrı aḷdıḳ gėldik sōra, 
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semerini, pırtısını, başġaya sardıḳ, beriki ḳonaḳ yapdīmız yėre getirdik. (374) ȫle ceḷaḷ 

işde. 

(375) yōḳ canım sen de, aḷınıŋ hilá nėyine daḳıḷacāmışīn? (376) aḷıyı ordan ḳowdum, 

ordan çıḳdı, ordan ḳowdum, ordan çıḳdı. (377) sōra da başÇāzıma bele oḷdu işde, sōra 

baçÇāzıma bele oḷdu, tā hālá başımıŋ belesi. (378) evelden ölesi, başımıŋ belesi. (379) 

āmin, āmin, aḷḷah başımızdan esmesin. (380) bunuyḷa ġaşdıḳ, evlendik. (381) d n m nü 

kim yapıvėrecek? (382) anam beni öldürecek, bunuŋ anası båbası bunu öldürecek. (383) 

yá̄ başımıza gėlen, ġaça ġaça burayı buḷduḳ. (384) gėne sāğ̥‿oḷsun, bura ġabil‿ėtdi. 

halk hekimliği 

(385) nāpacǡz yarġınımız ārıdīnda? (386) dıḳı yapabilisek şė‿yapardıḳ, hȫle undan hamır 

yuŋuruduḳ, içine y rduḷa ārıyan yėllerimize ondan Furuduḳ. (387) faydası oḷusa oḷudu, 

oḷmassa ārır ārır durur, n deceŋ? (388) yaḳı yapardıḳ, ġatran oḷur̥du, püse oḷur̥du. (389) 

onḷar bizim esás toḳturumuzdu baḳ. (390) meselä şimdi bi şėy yėdiŋ dá̄l mi, sȱḳḷadıŋ, 

dėmesi ayıP, istifrá yapıyorusuŋ. (391) o püsēle dıḳıcıḳ hamırı yuŋuruvėridik 

meleski‿ğadaḳ, bi meleskilik. (392) onuŋ içine sowanı daşĭḷa dówerdik, ė̄yice ezerdik, 

suyunu çıḳarıdıḳ. (393) onu, içine meleskiyi ėderdik, açardıḳ, içine sowanı ġorduḳ, 

püseyi de dóḱerdik onuŋ içine. (394) yanan ataşı ėşerdik, ḱúlüne ǥómerdik, hamırıŋ díşí 

zerteridi, bişerdi. (395) o bişdikden sōra çıḳarıdıḳ, onu açardıḳ, yasdardıḳ bȫle, şȫ̮ȫle 

yasdardıḳ. (396) onuŋ ǥób ne, tabi ísıcaḳ ġorsaŋ yanȧr. (397) s duḳ sōra ellerdik, s muş 

mu dėye baḳardıḳ. (398) ġarnına sarardıḳ, bȫle ǥób niŋ üsdüne. (399) ǥób ne bāḷardıḳ 

bȫle meseḷe yazmayĭḷa, şarşafıḷa nėyse eşarbıḷa bāḷardıḳ. (400) onu ėyi ėderdi, 

sȱ‿ăḷmayı, birebir toḳTur gibiydi aynı, o dǡŋ başında. (401) elimiz gicişdīnde ġaşırdıḳ. 

(402) oŋa istirpe çıḳarsa basarsıŋ ȫle. (403) mesele şindi dudǡŋ mı uçuḳḷāyoru huḷḷarında, 

biz oŋa istirpe dėris, istirpe çıḳmış dėris. (404) evet, gözde tā çoḳ oḷudu. (405) oŋa yaş bi 

şėy ġırarsıŋ aḷaŋdan, çıbıḳ ġırar gėlirsiŋ, onu ısıdırsıŋ, yavaşca yavaşca hȫle ėdivėrdiŋ 

mīdi gėçer. (406) ısdıraya gėderdik. (407) dōru, ısdıra ocǡna gėderdik. (408) bíz mesele, 

benim aḳḷım ėrdīnde bizim zīy̥manıdı ocǡmız. (409) anamıŋ çocū hele oḷdūnda ziymana 

gėdivėridi. (410) çocuḳ çoḳ āḷarsa hele ısdıra dėllerdi. (411) ordan mesele, ocaḳdan bi 

topraḳ, ekmek bi şėy vėrilerdi veyá bi nūsa yapıvėrilerdi. (412) çocā daḳ dellerdi, ȫle 

geçiP gėderdi. temrēyi çizdirilerdi eli sebePli oḷanḷara, götürüllerdi, çizivėrilerdi. 
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çeşitli sözler 

(413) delikli ġaba ilisdir ondan sōra delikli dėris, ikisini de dėris. 

(414) sabın ġaḷıbına kirtik dėris. (415) sabınıŋ güçcüklerine kirtik dėris. 

(416) ḱópēŋ yavrısına kiti dėller. (417) kediye d l, ḱópēŋ yavrısına kiti kiti dėris. (418) he 

mah dėris, kiti kiti dėris. (419) kediye bisՙ dėris mesele, kediyi ḳ şuŋ bisՙ, çǡrışıŋ bisi 

bisi dėyeceŋ, çǡrıḳa. (420) ḳōğarḳa bisՙ dėyĕceŋ. 

(421) çiFt sürerke óḱüzlere dürtdüklerine, mesele yörümedi mi, ówendire dėye oŋa 

dėllerimiş. (422) ucundǡ çiviye muduḷ dėller. (423) haḳġat aḷḷā ravā görü mǖ‿kü? (424) 

ḳaŋ͡ġ̥ḷıyı sürerlerke, çiFt ekerke. 

(425) yāmır çoḳ yādı mīdı, şıpġın. (426) mesele, şıpġın gėliyoru, yāmır gėliyoru dėris. (427) 

yāmır hȫle çoḳ yādı mı, yėrde burḳaşḷı oḷusa baḷḳıdı dėris. 

(428) şaḷaP, ėriP de çürüyec‿ōḷana dėller mėyveler için. (429) mesele ġarpız için, ġavın 

için o ḷaf. 

(430) āşḷara çıḳana, sincaba tirik de dėris. 

(431) sapsız bı̊çā tımḷı dėller. (432) tımḷıyı aḷıvėriŋ, mesele. (433) há̄, yülemek, ēğ̥e dėris biz 

ona. (434) ēle yüleris ya çaḳıyı, bı̊çǡ. 

(435) sapanıŋ derisi yuḷuḳ, şindi, biz sapana sapan dėris. 

(436) tuḷūŋ güÇcǖne yaŋnıḳ dėris. (437) baḷ ġatdīmıs gücücük şėylere baḷ yaŋnī dėris. (438) 

yaŋḷıḳ dėris, yaŋḷıḳ̬. (439) başġa yėllerde civcer dėyen de vardır. (440) tuḷūŋ güÇcǖne 

bizde yaŋḷıḳ dėller. 

(441) tikenli ota biz de dėriz keŋger dėye, keŋgėl. 

(442) gėliyoruyunu bizim ora fazḷa ġuḷḷanır. (443) meselä bi yėre mi gėdecek, gėdiyoruyun 

dėr. (444) gėliyoruyunu ġuḷḷanır bėşḲonaḳ taraFı, meselä bö͜ünkü gėlen tüpcü de çaḷdı 

aynı dili. (445) gėdė̄rin, gėlė̄rin dė̄yoru. (446) oranıŋ dili ayrı bi türlü tā. (447) her köyüŋ bi 

ġonuşması dǟşik. 

(448) dėyesek dėyi, yaḳışdırısıŋ oŋa dėller. (449) camı cama çatma, cama ġurşun atma. 

(450) unutdum da ondan gülerin. (451) dur yėneden dėy n baḳǡn, camı cama çataḷḷar, 
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cama ġurşun ataḷḷar, maraḳ ėtme sevgilim, seni aḷır ġaçaḷḷar mı dėrdik, ȫle bi şėy di. 

(452) unutmuş gėtmişiyin.
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24. Metin 

Anlatan: Ali Şahbaz, 86 yaşında, Okur-yazar. 

Derleme Yeri: Yeniköy Köyü 

Konu: Düğün Gelenekleri, Yörüklük, Karışık Anılar. 

 (1) ali şahbaz. (2) biŋ doḳuz‿züz otuz üş d mḷuyun. 

düğün gelenekleri 

(3) íḷıcadan ġalemlere bi ġız aḷacǡz. (4) develerle gėtdik, develeri dizdik ik‿üş deveyi 

bȫle. (5) çaŋḷarı oḷur aḷtında saḷḷanır, üzünde çaŋḷar oḷurdu. (6) çaŋḷara yüz çaŋı dėrdik 

yüzündė̄ne, ġarnınıŋ aḷtına da ġarın çaŋı dėrdik. (7) onḷar ġaḷın sesliydi, burdaḳıḷar ince 

sesliydi. (8) vardıḳ ġalemlere, ordan ġızı aḷdıḳ. (9) öŋdeki deveniŋ hatabınıŋ üsdüne 

bindirdiler beni. (10) o ġadınıŋ pırtısını yúḱletdik deveye, mesele dėyelim ki yatǡnı 

yorġanını. (11) o zaman arabȧ yoḳ. (12) oranıŋ şímdi zeŋginleri ya, öldü adam, ōḷu var, 

uşǡ var. (13) şíndi orda dutduḷar develere pırısını pırtısını yúḱletdiler. (14) bú‿seFer 

gelini de ata bindirdiler, aḷdıḷar getirdiler ıḷıcaya. (15) davı̊ḷ vuruyoru ġayrı dambudu 

dumbudu, vėriyoru, çaḷıyoru. (16) şíndi deveniŋ üsdündeyin ben. (17) gelini indirdiler. 

(18) gelin indikden sōna ben de indim, beni de indirdiler. (19) ilk seFtah mendili, u zaman 

kenarı şėyli şėyli mendiller oḷurŭdu, nağışḷı mendiller oḷurŭdu, ilk mendili bene vėrdi 

u zaman. (20) yāní o hiḳāyá ȫle gėtdi.  

(21) şíndi bizim evleniş şekli, ben onu da aŋḷadayın saŋa. (22) biz bu hanımıḷa 

nişanḷandıḳ. (23) nişanḷandıḳdan bi sene sōra, geriden ǥórüdük, yanaşamazdıḳ, şíndi 

ǥórüğüz dėsek yaḷan sȫleriz. (24) bi sefer ōḷaḳ ǥúdeller bi ḳaç ġız çocū, türkü çārıyoḷḷar 

ėyniF dėdī yėrde musdānıŋ. (25) bizim gēn̥şlik zamānımız bú̄‿ğibi deliğanḷıyız, oḷdū 

yėrden bi gėşdik. (26) ondan sōna nişanḷandıḳ. (27) bi sene sōra da dutduḳ bi davı̊ḷ ġurduḳ, 

düdúḳ çaḷdırdıḳ aPdaḷḷara, davı̊ḷ çaḷa çaḷa bi ata bindirdik, ǡr ǡr getirdik şu eviŋ içine 

ġatdıḳ, ȫlelikle evlendik.  

(28) gerellerdi, şíndi o germeyi de aŋḷadayın saŋa, o germeler çōğ‿oḷdu, bizde d l de. 

(29) şíndi biz, benim haḷamıŋ ōḷu var antaḷyada ȫretmen. (30) burda hatıpḷarda bi ȫretmen 

ġızıḷa ȯ zaman tanışmışḷar, o hiḳāyáyí aŋḷadayın saŋa. (31) tanışmışḷar, bu ġız buḷdur 

içinden sayıḷır aşşā yoḳarı. (32) asgeriye dėller hemen buḷduruŋ dibinde, çatıḷdı hindi 
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ġarışdı ya, gėtdik orda nişannadıḳ. (33) ōḷanıŋ bobası beni çoḳ sayar severdi, barabar 

gėtdik, nişannadıḳ. (34) bi múddeT sōna, -o ġadın da ȫretmen, biziki de ȫretmen- 

antaḷyadan bi ev dutduḳ, dü͜ün ėdecė̄z. (35) aḷı cemil dėyi bi adam varıdı ilicede, bayǡ 

hatĭrı sayıḷır zeŋgin bi adamıdı, tāsıḷdarḷıḳ hiḷa yapdı bi ara. (36) şímdi aḷı cemili de aḷdıḳ 

dü͜ün başı, ȯrdan, ȯ zamanıŋ arabasıyḷa iki mi üç mü araba topḷadıḳ, gėtdik. (37) şímdi 

vardıḳ gelini aḷacǡz, geliniŋ enişdesi varımış. (38) ísparTanıŋ başḳomserī‿miş geliniŋ 

enişdesi, o da var orda. (39) şȫle, dėyelim ki şu omarıŋ evi ġadar feḷán gėtdik. (40) 

başḳomser dėmiş ki gēn̥şlere gėdiŋ şeŋgire bi ip ġuruŋ dėmiş, şíndi ipe varacaḳ ḷaFım. 

(41) vardıḳ oraya, aḷı cemiliŋ āmát çıḳardı, ip ġur varımış esgiden ip ġuraḷḷarımış, 

çıḳardı bi para vėrdi. (42) bėş on adım tā atdıḳ, bi ip tā ġurmuşḷar, bú‿sefer ona da 

vėrdi aḷı cemil ırāmatḷı, bi para, ėlli yüz nėyse. (43) ileri gėtdik bi Tā var. (44) ġomser 

ġurduruyŭmuş, ġızıŋ vėrild ni pek isdemezmiş heraḷda. (45) y t‿Ta para mı ėtiyacı 

varıdı? (46) o ölmüşdür, biz de ölecēz de. (47) aḷı cemil hȫT dėdi, yėter bu‿ğadar dėdi. 

(48) bir, iki, üçüŋ zoru ne dėdi. (49) dėdi ġodu, dėdi ġodu, nė̄se ordan da ġurtuḷduḳ, geldik 

gėtdik. (50) antaḷyaya da getirdik, biz de antaḷyaya geldik. (51) o zamannarda sādış 

dėllerdi, bi gelinle ōḷanı ġatdīnda eve, seni de sādıḉ ġoḷḷardı şuraya, öte yüze. (52) ėyi 

mi oḷur, kötü mü oḷur, hasda mı oḷur, sā mı oḷur, habar vėrecekler. (53) bizi 

sādıc‿ėtdiler. (54) o başġomser avradıyḷa barabar o da geldi. (55) ikiye bi durur, 

nĕ‿oḷdu şȫle ha, ne gėtdi ha, şȫle oḷdu, bȫle oḷdu ha. (56) tabi gelinle güyė evinde, ėr 

avrat oḷduḳḷarında, dėmesi ayıp, bize habar vėrecekler, tamam gėt yat dėyecekler. (57)  

usuḷ ȫleyidi, o zamanḳı usuḷḷar. (58) başġomser geldi, bir ȫle, iki ȫle. (59) bizim yi͜ en, 

ġomser bėy dėdi, çıḳdı. (60) dāmat, bacanaḳ oḷuyoruyuz saḳın yanḷış anḷama dėdi, 

benim haŋġı s tda ne yapd mı anca baḷdızıŋıḷa ben bilirin dėdi. (61) seniŋ burda 

durmaŋ yėrsiz dėdi, bizim tākipçimiz var dėdi, işde tākib‿ėder ó̄ğündeki adam var 

dėdi. (62) bi şėy soramassȧŋ dėdi, sorarsaŋ da cevap vėrmeye muḲdedir d l endē adam 

dėdi, gėt dėdi. (63) ondan sōna darıḷdı gėtdi de, ip ġurmaḷar o zamanḷar oḷdu. (64) tā çoḳ 

gördük ondan başġa da. (65) yāní baḳarsaŋ ḱóyüŋ gėşleri burdan gelin aḷırıs. (66) şo 

köyüŋ şorasına gėşler duruvėri, para aḷmaḳ için ip ġuraḷḷar gelin arabasınıŋ óŋüne. (67) 

çıḳardırḷar zāten zarfıŋ içinde para hazırdır. (68) hatTa bi de zėyvede oḷdu bir, ne 

zȧmanıdı bilmiyorum, bi de zėyvede oḷdu bir de hatırḷayamayacǡn, unutdum. (69) yāní 

ȫle ǥúnler oḷdu da, oḷurdu. (70) bi ip ġuraḷḷardı, ḉıḳarıḷḷar onuŋ içine on lira, yirmi lira 

para ġoḷḷardı, zarfıŋ içinde vėrivėrillerdi. (71) şíndi biḷāderi everiyoruyuz, ġarınıŋ dėdī 
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o. (72) yāḷıḷardan mēmed‿amcanıŋ ġızına nişannadıḳ. (73) evelce gėtdik, biḷāderi 

everiyoruyuS, araba yoḳ hiç, bicēz ciP var hoşgörde. (74)  şímdi nişannadıḳ, zamanı 

geldi dü͜ün ėdecēz, bi kere yoḷḷarı heP kėsmişler heP para aḷacāz dėyi vey t‿Ta 

eziyet ėdecēz dėyi yoḷḷarda, kėsmişler üşdepeleriŋ yoḷḷarı. (75) biz beri patike yoḷdan 

gėtdik, üşdepeden gelecēdik şȫle. (76) gelini aḷırḳa bi şirfe vėrdiler bize, geld ŋ yėrden 

dön. (77) könter efe hilá kėsdirmişimiş o zaman, könter efe varıdı ya, üşdepeleriŋ efesi, 

onḷar kėsdirmişlerimiş yoḷḷarı, onnan bȫn ėyi bi para aḷaḷım dėyi. (78) dü͜ün bizim, 

biḷāder everiyoruyuS, ana yoḳ, bȯba yoḳ. (79) onuŋ da bi ėyilī oḷuvėrdi soŋunda onu da 

anḷadıvėrecė̄n. (80) şíndi bize bi şirfe ġarışdı orda, geld ŋ yėrden gėt, üşdepeye hurma. 

(81) ora gėtd miz yoḷ heP bataḳ yoḷ, patike yoḷ, anca arabanıŋ, cibiŋ tekerleri sıvıp 

gėdiyoru. (82) nėyse ordan döndük, aḷdıḳ geldik buraya. (83) ayvah dėllerimiş, bu nerden 

düşündü bu hileyi de ordan gėtdi? (84) üş dörT yėrde ip ġurḷuymuş, yörük bizi avı̊tdı da 

nasıḷ döndü dėllerimiş çoḷaḳḷıḷar. (85) ġarınıŋ dėdī o, ȫle günler gėşdi. 

yörüklük 

(86) benim temelim yörǖmüş, bize üḉ isim varımış dėdem tarafından, ġasaP mēmeT, 

kürT mēmeT, eseler. (87) biz eselerdeniz. (88) kürtler dikmendēnlerden, ġasapḷar da 

manavġadıŋ ġasapḷarından. (89) bunḷar üçü de bi yayḷaya çıḳaḷḷarımış, çāḷ̥ḷı‿oḷuḳ dėyi 

bi yayḷaya. (90) iḇradınıŋ yoḳarısı, yayḷası, hā, dǡŋ başında, ġōğuḷunuŋ üsdündė̄ dā. (91) 

ben çoḳ gėtdim oraya, çoḳ davar gütdüm. (92) üç ḳāFile gėderdik, ġasapḷar, kürtler, 

eseler. (93) bunḷar kökü bȫle gėderimiş, üç  barabar çıḳar gėdellerimiş yayḷaya. (94) 

orda biri bura ġonarımış, biri şora ġonarımış, biri şoraya. (95) biribirlerine gėder gelir, 

ġoŋşuḷuḳḷarı, sürgünleri, davarḷarı, maḷḷarı ḳíyıda kenerde biriğir. (96) ordan güzleye, 

ivrime dōru göçeller gėdellerimiş, yörüklük ȫleyimiş bizde, benim bilebild m. (97) 

güzle bėyşēr húdudḷarı, ḳışḷa da bura, mesele dėyelim ki buraḷar, he manavġaT. (98) 

güzlemiz bėyşēriŋ manasdır, çetmi, ġaratiken, bėyşērine varıncaya ġadar o köylerde 

iḳāmed‿ėderdik. (99) çetmi köyü var orda, çetmi, şíndi aḳcabėleŋ oḷdu da. (100) saḷır 

mahellesi var orda, burdan gėdiP yėrleşenler var orda. (101) oḷḷarda maḷcıḷıḳ yapar, üç 

ay iki ay maḷımızı güder, -devemiz oḷurdu, davarımız, ġoyunumuz, hePsinden oḷurdu- 

doḷanır gelirdik buraya. (102) buraya geldīmizdeki insanḷara da manav dėrdik baḳ, 

demin orda araşdırdıŋ sen onu. (103) biz yayḷaḷarı doḷandıḳ geldik miydi buraya, burda 

ġaḷan esgi insanḷara, biz onḷara manav dėrdik o zaman. (104) şíndi o manav munav 
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ġaḷmadı da, biz de manavḷaşdıḳ da. (105) yaḷıŋız onḷar biz yayḷadan geldik midi, dörT 

yėmiş ġuruduḷḷardı, dörT ḳaḳ yapar bize getirilerdi. (106) ben dėmesi ayıp şorda y nim 

var, ḳarıŋ suyunuŋ aḷtında yıḳand m günleri bilirin, yayḷada. (107) ḳarı şura ġordum şȫle 

ḳarı, hurdan aḳardı, yıḳanırdım aḷtında hareretden, ȫle bi zaman varıdı. (108) şíndi ḳarı 

gördü͜üm yėrden ġaçarın, emme sen gibiydim o zaman. (109) ġoḷay ġoḷay oḷmazdı, 

yōğudu amcam, hėç bi şėy oḷmazdı. (110) çoḳ az, biŋde bir, bizim o dāḷarda yaşadīmız 

zamanda hasdaḷıḳ gelmezdi, canavar gibi yaşardıḳ dāḷarda. (111) gėder davar sürüsünü 

şo dā sürüvėridik, doḷayıvėridik, o dāḷarda yatar yörüdük zabā‿ğadar oḷḷarda. (112) 

otḷar oḷurdu ġanaḳ dėrdik, şȫle boz boz otḷar oḷurdu. (113) onuŋ dibini áşer, hurdan 

kėserdik, ondan süT çıḳardı, saḳız yapardıḳ. (114) keŋger dėrdik onḷara, onḷarı geverdik. 

(115) ȫle günler gėçirdik. ot şaḷva‿ğibi bi şėy. (116) he keŋger saḳızı dėrdik. (117) o gendisi 

süT çıḳarıyoru, doŋuyoru, ondan sōna o südü ordan aḷıyosuŋ, saḳız oḷuyoru yāní bi 

Ḳaş tenesinden aḷdıŋ míydı.67 (118) hėç aḳḷımdan gėtmez ya çocuḳḷuḳ, deliğanḷıḷıḳ, şȫle 

tızmanın. (119) şu kürtlerdė̄ şavḳınıŋ bi ġızı varıdı, şurda doḷbazḷarda öldü ya, ikimiz de 

tızmanız. (120) çāḷḷı‿oḷā deveyi şȫle bi sürdük, ikimiziz, bi ġanaḳ kėsdik, bi ġanaḳ 

kėsdik, bi ġanaḳ kėsdik. (121) gėtdik, yatdıḳ, yatdıḳ, yatdıḳ, ġanaḳ doŋdu, bȫle patås 

patos saḳız. (122) īn̥sanōḷu, ȫle günler gėçirdik ki. 

karışık anılar 

(123) şíndi ben ġarpızı eksem de fazḷa bi şėy ekmezdim, aḷış vėriş yapardım. (124) zėyve 

köyünúŋ áŋ üsdünde bi  varıdı, onuŋ ordan bi taḷḷasını aḷdım. (125) icar dēl, benim 

arḳadaş aḷmış, ben de dēl de. (126) faḳı musdāsı dėller hocaḷarda bi adam varıdı, ikimiz 

ortaḳ çaḷışırdıḳ. (127) şíndi ordan bi ġarpız aḷmış benim arḳadaş, musdā. (128) gėtdim bi 

baḳdım, ėki‿ğün soŋra mı, üḉ gün soŋra mı bi vardıḳ, bütȱn zarar. (129) ġarpız 

zarar‿aḷmış ḉıḳmaz dėdī maḷ. (130) bi hėsaP yapdıḳ, nė̄h̥āyėt adama dėdik arḳadaş, 

vėrmiş öŋünden üḉ bėş ġaPȯra öŋden, seniŋ oḷsun dėdik, biz burayı aḷamācǡz dėdik, 

çėkildik. (131) şíndi siziŋ ḱóprüyü gėḉd nde zėyveyi, ötá‿taraFından hocaḷardan yǡr 

ĭramazanıŋ taḷḷası varıdı. (132)  o taḷḷayı tār ŋ birinde aḷdım, ġarpız ekmiş. (133) onu sürüp 

duran nėyidi başḷarḷı adamıŋ adı? (134) ha, ebĕ͜ōḷu, ebōḷu ekmiş taḷḷayı bizi çǡrdı. (135) 

vardıḳ, taḷḷayı bazarḷıḳ ėtdik, parasını naḱít vėrdik. (136) bekci dutdum, onu başına 

 
67   Bu cümle derleme sırasında orada bulunan bir kişiden derlenmiştir. 
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ġoydum. (137) tabi köyüŋ içi, çorçocuḳ oynar, bilmen nĕ‿oḷur, oḷur oḷur. (138) biz aḷdıḳ 

sōna yāmır bir iki yoḷ çileşdi. (139) ḱóḱeni bi gürláşdí, ġarpız yeŋiTden dökmeye 

başḷadı. (140) hemen dökmeye başḷadı, biz‿aḷdıḳ o dökdü. (141) şíndi ilkinkī ġarpız 

içindė̄ ėren ġarpızḷarı bi ayıtḷadıḳ. (142) ġarpız geri yanında serildi ġaḷdı. (143) ebōḷu 

rāmetli, bu taḷḷa seniŋ d l, parayı vėrdiŋ, ġarpızıŋı aḷdıŋ gėtdiŋ, bu ġarpız benim dėdi. 

(144) ėtme ābi, gėtme ābėy, oḷmaz ābėy, yapma ābėy̥. (145) oḷmaz, çıḳacaŋ taḷḷadan dėdi. 

(146) bekciyi ırātsız ėdiyoru, biz vardīmızda bizi ırātsız ėdiyoru. (147) ġarpız yeŋi ėrme 

tavına geliyoru ġayrı, síḳışdırdı. (148) yǡr ĭramazana telėFon ėt, şėy, habar vėrdim. (149) 

nasıḷ vėrdim, bilmiyoruyun, telėFon yoğudu o zaman háraḷda ya. (150) manavġada doḷaŋ 

ābėy dėdim felen ġāveye. (151) buna da dėdim ebĕ͜ōḷuna sen de gel uraya, ben de varǡn, 

oturaḷım ĭramazan amĭca ne dėr se orda bi duraḷım dėdim. (152) biliyoruyun yǡr 

ĭramazan da birez merT gelir. (153) vardıḳ, oturduḳ, çay işdik. (154) şíndi ĭramazan 

amıca, ne deŋ arḳadaş sen dėdi, isderse kökeni de yoḷar gėder bu adam dėdi. (155) sen 

kökeniyle satdıŋ mı burayı dėdi. (156) satdım dėdi. (157) ne ġarḇız isdeŋ sen dėdi, 

aḷamassıŋ ȫle bi şėy yoḳ dėdi ebĕ͜ōḷuna, hayır gör dėdiŋ parayı aḷdıŋ, taḷḷadan çıḳdıŋ 

dėdi. (158) kökeni de yoḷar gėder, toprǡ bene ġaḷır dėdi, ȫle yāma yoḳ dėdi. (159) ġaḳ̬ıvėrdi 

gėtdi ebĕ͜ōḷu. (160) hülesekelám o ȫle. (161) ikisiniŋ bi taḷḷası var, dereniŋ başında şȫle. 

(162) şíndi ġarpı̊z duraḳḷadı, satıḷması çoḳ azaḷdı, düşdü fiyatḷar. (163) sevirtdiler beni 

buḷduḷar, geldiler. (164) o ben satacǡn, o ben satacǡn taḷḷaḷarı dėyi biriğiyoruḷar. (165) 

parayḷa aḷacǡz, ḳar ėt, ėtme, zarar ėt, hėç kimse duydū yoḳ. (166) şíndi o‿ådadǡ ġarpızı 

bi gezdim, serli ġarpız dereniŋ başında şȫle. (167) sö͜ütlü bi özek ora ya, nėyse vardıḳ, 

Taḷḷayı gezdik, saydıḳ, hėsap yapdıḳ. (168) dutduḳ sarı tēfi͜ ile bi bazarḷā oturduḳ, 

aŋnaşdıḳ, aḷ parayı dėdim. (169) o zamanḷarda bizde para boḷ, işlēyoruyuz, aḷıyoruyuz, 

satıyoruyuz. (170) o‿yónden boḷ, başġa ne türlü oḷacaḳ? (171) şíndi belber hasan varıdı, 

ona gel dėdim, şo sö͜ütlü özēŋ içine çardaḳ yap bura otur dėdim. (172) özē bi çardaḳ 

yapdıḳ, oturtduḳ ġocayı oraya. (173) künde sararın iki ġamyon gėder, künde sararın iki 

ġamyon gėder, bitecė̄ mi var. (174) hülesekelem ȫle ȫle günler gėşdi y n. (175) şíndiki 

omar dėdī herif, dėdēŋ esger arḳadaşınıŋ, ben de gėdecēn senīle dėdi. (176) omar, benim 

gėtdīm yėre sen gėdemeŋ. (177) üç araba sardım, herelde iki mīdi üç mǖdü 

bilemēcen‿á, üç zandėdiyoruyun. (178) burdan üç araba sardım, bindik omarĭḷa 

arabanıŋ birine. (179) uyuḳḷamaḳ yoḳ, āşam namazīḷa çıḳıyoruyuz yoḷa, zabādar hėç 

üyümek yoḳ. (180) bėşġonaḳḷı bi arabacı varıdı, şófór varıdı. (181) amca benim yanıma 



464 

 

gel yat, zabādar hėç benim‿üçün tǖ ġıpışdamaS. (182) ötekinner üyüme, üyüme, biz de 

üyürüz, ġazá̄‿deriz dėyi çīrışıḷḷar. (183) o şófóruŋ yanına yatırdım, oturdum, bāzı türkü 

çārıdıḳ, bāzı gendi gendimize sȫlerdik, ġonuşurduḳ. (184) gēn̥şlik ya ȫle ȫle gėderdik. 

(185) zabā namazıyḷa aŋḲara påḷatḷıya vardıḳ, şafāḷa namazıḷa. (186) bi adam yoḷuŋ iḉine 

durdu şȫle, hȫlė̄tdi dur dėdi. (187) arabaḷarı durdurdum. (188) doḷandı vardı, baḳdı 

arabaḷarı, birini b ndi. (189) bu arabayı bene vėr dėdi, vėrė̄n dėdim. (190) 

bázarḷığ‿ėtdik, aramızda iki‿ğuruş mu ġaḷdı üç ġuruş mu ġaḷdı bilemēcēn, bi para 

ġaḷdı aŋnaşamadıḳ, basdıḳ aŋḲaraya gėşdik. (191) aŋḲarada aḷanyaḷı bi şerif varıdı, 

ḳomúsyon, orda maḷı satan. (192) vardıḳ, o araba satıḷmaz, ötekiler satıḷdı, parasını aḷdıḳ, 

o araba ġaḷdī. (193) nė̄delim, dönelim geriye, arabaḷar ḱírā, bizim d l, heP ḱírā. (194) 

çúnḱú ordan başġa bi yėre gėtseŋ bi ḱírā‿ḷacaḳ, seniŋ burdan dutuşuŋ aŋḲara, påḷatḷı 

y t aŋḲaranıŋ içi. (195) döndürdük arabayı, geldik oraya āşamıḷa. (196) buḷduḳ adamı, 

aḷıŋ mı dėdik, aḷırın dėdi. (197) onuŋ dėdī fiyata ġayrı, iki ġuruş, üç ġuruş biz isdemedik, 

o fiyátdan vėrecė̄z, arabayı boşaḷdıP gelecė̄z, ḱár oḷmasa da, az oḷsa da vėrecė̄z. (198) 

hindi bú‿sefer aḷırın dėdi. (199) biz az ėvtikler mi ėtdik nė̄tdik bilmen. (200) bi adam 

geldi, o şó̄leyke parayı aḷmayȧn maḷı vėrmeŋ buna dėdi, oranıŋ yėrlisinden bi adam. 

(201) bize bi ḳuşḳu düşdü, araba doḷu, çekilecek, maḷ boşaḷmayın para aḷınmaS, ne ġadar 

maḷ oḷdū bilinmeS. (202) kiḷosu belli d l, darası belli d l, ha öŋden aḷsaŋ bi ġabåḷa 

aḷısıŋ. (203) oḷurdu oḷmazdı, birez de ėvtikledik mevtikledik dėrke bi dā geldi, o da ȫle 

dėdi, parayı aḷmayȧn maḷı vėrme buna dėdi. (204) vėrmeyelik dėdik ġararı, bi dā geldi, 

arḳasından bi adam sene bi şėy sȫleyecė̄n dėdi. (205) şu ġarşıŋda sö͜üd‿ācında -bi ġasap 

var- ėt asḷı gördüŋ mü dėdi, gördüm dėdim. (206) o, para bende dėrse vėr maḷı dėdi 

üçüncü adam. (207) vardım ġasaba, tālibim ġayrı maḷı vėrecė̄z, başġa yėre gėtmekden 

vėrecė̄z. (208) ġasap dėdiy ki ġardeşim dėdi, ne ġadar maḷıŋ varısa vėr, para bende, 

paraŋı benden aḷ dėdi ġasap. (209) dōru mu dōru. (210) çėkdik, şurda bi bazar yėri varımış, 

bi de ortada, bi de yoḷdan aşşāda, üç yėrde bazarı varımış adamıŋ. (211) birinci bazarda 

bi buçuḳ, iki ton ġadar indirdi. (212) orda esgi ġarpızḷar var, esgi ġaḷıntıḷar, onḷarı arḳaya 

ġomaya durdu. (213) o nė̄dişiŋ dėdim ben. (214) eŋ aşşādǡ bazara götürüyün bunu ben 

dėdi, bi araba dā dutmayān dėdi şíndi, oraya indiri, ucuz satarın dėdi. (215) mantıḳ 

ġabȱl‿ėder, ne bileceŋ? (216) ortaya vardıḳ, orda da indirdi, esgi maḷı arabanıŋ götüne 

ġodu, oḷdu üş dört yüz kiḷo ġadar bi maḷ. (217) indik aşşāya maḷıŋ hep sini indirdik. (218) 

o maḷ seniŋidi dėmez mi, benim dēl o maḷ dėdim. (219) úlen ġardáşím sen şurdan ġoduŋ, 
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şordan ġoduŋ, bu ḳaç günlük ġarpız, sapı ġuru. (220) hayır, hayır dėdi, seniŋ bu maḷ 

dėdi. (221) ėtme, yapma, ėyi sȫlerin oḷmaS, kötü sȫlemek hėsābıma gelmeS. (222) iki üş 

sāt bȫle oyaḷandıḳ. (223) omara dėdim ki, arabayı çekdirdim orda ġarpız sırtında ḳantara, 

kiḷosu, darası belḷoḷdu maḷ bize gėşdi, mezbursuŋ indiremēceŋ maḷı, iḉinde ġaḷdı. (224) 

omara dėdim ki, onuŋ bundan habarı yoḳ, şu fişi aḷ da dėdim, Ḳantar fişini, o‿ådama 

gėt, parayı vėrsiŋ de aḷ gel dėdim. (225) emme ben cinler ėyice topḷandı. (226) gėtdi omar, 

as‿sonra geldi, işáreT‿ėtdim, aḷdım dėdi. (227) o adam sözünüŋ ėriymiş, hėsābını 

ödemiş, göndermiş. (228) şíndi dėdim ki adama, sen dürüs adamsıŋ, ėyi adamsıŋ, şurda 

bi senet yazaḷım, bú‿senede yārın parayı gönderirsiŋ sen, dėyişlė̄n tamam dėdi. (229) 

(230) baḳġaḷa girdik, seneT çıḳdı, bu çıḳarḳan yazdıracǡz feḷan. (231) úlen ali enēyi misiŋ 

seneT yazmaya dėdi, yırtıvėreceŋ senedi, ne parası gönderecek? (232) kimile ōraşacaŋ, 

burası aŋḲara påḷatḷı sen nerelisiŋ? (233) dur dėdim, omara dėdim arabanıŋ içine bin. 

(234) şófora dėdim arabayı gėdecė̄ŋ yoḷa, öte yaḳaya gėçir, yónünü aFyon isdiḲāmetine 

şȫle çevir dėdim. (235) ben de bu adamıḷa gėçecė̄n dėdim. (236) şíndi yoḷu atḷadıḳ, 

arabadan tarafa atḷadıḳ. (237) dutdum buna yumrūŋ birini ta/ şoraya bi ġodūmda şėyiŋ 

üsdüne gėtdi, betunuŋ üsdüne yoḷa. (238) bi depme, bi iki de depme Furdum. (239) 

aTḷadım arabaya, bas úlen şóför dėdim. (240) aFyona geldim, aFyonda ona buna 

dǡdıvėrdim üsdündė̄ ġaḷan ġarpızı. (241) ondan gėçen ġarpı̊zı̊ vėrivėrdim, döküvėrdim 

ona buna da ȫle günler gėçirdik. (242) tā soracāsaŋ dėyivėrė̄n. 

(243) ġızıḷāḉ, yeŋiköyüŋ aşşā yoḳarı bi buçuḳ iki kiḷometre dibinde, aşşāsında. (244) 

ġızıḷācıŋ bȫründe hatıpḷar mahellesi var, ikisi birbirine çatḷı, aynı mūtarḷıḳ. (245) burası 

yeŋiköy, şėşelerden ayrıḷdı, yeŋiköy oḷdu. (246) zāti ġızıḷācıḷa hatıpḷar ġarışıḳ. (247) şíndi 

ġoca köy oḷuḳ. (248) oranıŋ yanında bura ǥúccük baḳ. (249) beri yanındā mahellesi o, her 

yanı hatıpḷar adı. (250) ġızıḷāc‿esgidenidi, gėne ġızıḷāḉ dėller de mūtarḷıḳ aynı barábár.
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25. Metin 

Anlatan: Menekşe Şenol, 71 yaşında, Okur-yazar değil. 

Derleme Yeri: Yeniköy Köyü (Saraçlı Yörükleri) 

Konu: Yörüklük Yaşamı ve Hayvancılık, Dokumacılık, Düğün Gelenekleri, Çocuk 

Yetiştirme, Karışık Anılar. 

 (1) benim adım menevşe, soyadım şenoḷ. (2) saraşḷı yórúğúndeniz biz. (3) yėtmiş 

bir. (4) yoḳ̬ cāḷıS, bizi oḳ̬uducādı bubamız da işdek Ḳaribennik, faḳ̬ırḷī biliŋ mi sen. (5) 

çō͜uduḳ, tā yėdi tāne ġızıdıḳ, üş tāne ōḷanıdıḳ. (6) anamız, bubamız o zamannarda bi 

şėyimiz yoğudu ġuzum, çoḳ yoḳḷuḳ çektik. (7) amma yėyecek maḷ, gėyecek elbise, her 

şėy işledi durdu amma iş işden gėşdi. (8) hindi gėne ȫleyis. (9) çocuḳ̬ḷarımızı hurdan 

bindiridik ėşşeklere. (10) aḷḷǡmıza biŋlerce şükür, hindi her şėyimiz var. (11) yoḳ dėrdik 

amma bura geldi geleli her şėy çōğaḷtdı. (12) amma ġoca gėtdi, dıḳı tā yaşasaydı ėyiydi 

amma gėtdi.  

yörüklük yaşamı ve hayvancılık 

 (13) burdan ġoyunḷarımızı, ėşşeklerimizi aḷır bėle çıḳardıḳ. (14) bėlden bi 

gėderdik, bir haFtada yayḷaya çıḳardıḳ̬. (15) namazımızı yoḷḷarda ġıḷar, orucumuzu 

yoḷḷarda dutardıḳ. (16) gėce ġaḳardıḳ, savırımızı yoḷḷarda yėr içerdik. (17) çorumuzu 

çoc muzu keF ėşşē bindirik, keF yarġınımıza ebicirdik. (18) patike yoḷḷardan gėtdik 

ġuzum biz heP. (19) [saraşḷı yórükleri] aynı yayḷaya ǥóḱdepeye deklik bir haFdada 

çıḳardıḳ̬. (20) burdan bi ǥóçerdik hora varırdıḳ, bi tā gėder bi tā topḷardıḳ, óyle óyle 

óyle. (21) cayḷaya, o zamannarda ne vaḳıt çıḳardıḳ? (22) nīsanda ġarḷarıŋ buzḷarıŋ içinde, 

develeri hoP hoP çekerdik. (23) ġarḷarda develer çıḳmazdı ġuzum. (24) ġarḷarı ġazaḷḷardı, 

develeri asıḷa asıḷa, indire ġaḷdıra ḉekellerdi, yúḱlerini yıḳa döke aşaḷḷardı yayḷamızı. 

(25) evlerimiziŋ içi ġarĭḷa doḷu oḷurdu. (26) ġazardıḳ, boşaḷdırdıḳ, ondan kė̄ri girer 

otururduḳ. (27) çadırda ġaḷmazdıḳ, evimiz vardı bízím, tāta topŭraḳ ev, aḷtı tāta, üsdü 

topŭraḳ. (28) ḷata dėrdik, tāta dǟl ḷatȧsı. (29) ana, ġıydīmız işde, o ızarda dilecekleri 

şėyler, tātaḷarıŋ ḷatası dėllerdi eveli. (30) yayḷaḷara çıḳardıḳ, aPdaḷḷar gelidi ġuzum, 

d nü, çocuḳḷarıŋ sünnet d nünü ėtdiridik sabāh̥ḷara dek. (31) bi hafda sürerdi, ataşḷar 

yaḳaḷḷardı, başında basaḷḷardı davıḷı, d nü oynaḷḷardı. (32) boḷudu, her şėy çoğudu. (33) 
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sıḳı yapar, mermi mermi, dabança mermisi çoğudun o zamannarda. (34) millet oynar, 

ġarı ėrkek.  

(35) ġoḷumuz ġırıḷdīnda bobam varıdı, sarardı. (36) ġoyunuŋ bacǡ da oḷsa sarardı, 

adamḷarın eli, bacǡ oḷsa da sarardı, ġoyunuḳunu kėçeyle sarardı. (37) elini bez 

parçasıyḷa, tāta parçasıyḷa sarardı. (38) temrē oḷdu mu hocaya oḳudurduḳ, yā oḳudurduḳ, 

súrerdik onu. (39) ocaḳ ne arācādı, ocaḳ hele yoğudu oḷḷarda, ǥóḱdepeniŋ başında nere 

oḷacaḳ? (40) oḷan yėr de uzaḳ, gėdebiliseŋ gėdersiŋ, gėdemesseŋ bir iki mēlem sürersiŋ, 

yā oḳudursuŋ, onu súrerdik. (41) topraḳ daḷardı yoḷḷarda gėderke, bedeniŋi yıḳadıŋ mı 

geçerdin o. (42) vucuTu aynı aḷarcı yapardı ǥóçerke. 

(43) ne yė̄cė̄z? (44) her şėy oḷudu yayḷada. (45) gėderdik, bozġur dėller bi yėr var, gėderdik 

yė̄cė̄mizi, içecė̄mizi develerle yúḱledir gelidik. (46) unumuzu ordan aḷıdıḳ, 

buydayımızı. (47) ordan ğüdürdük, yúḱledirdik, iki‿ğúnde gėne gelirdik yayḷamıza 

gerisinden. (48) on bir, on iki devemiz varıdı bizim. (49) [deveniŋ] ėrkė̄ne lök dėllerdi, 

ġancīna deve dėllerdi işde. (50) tülü yoğudu bizde ġuzum, tülü deve yoğudu. (51) ġancıḳ 

deve varıdın ilkin, ėrkė̄ne böyǖne lök dėller di ay ġuzum. (52) deve südü sǡḷmazdı, 

yuŋunu ġırḳaḷḷardın sede, yuŋḷu oḷudu, aynı ġoyun gibi ġırḳaḷḷardı. (53) millet ērir, 

doḳurdu, ip ėderdi. (54) deve şėydir şíndi, çȯvaḷ ėdellerdi, çȯvaḷ, çovaḷ. (55) un çȯvaḷını 

ēriller, doḳuḷḷardı. (56) ġoḷaŋ da yapaḷḷar, ġuzum, şíndi onu şė̄deller, deve yuŋundan 

ġabirlere ip geriyoruḷḷar, ip doḷāyoḷḷar şėy girmesin dėyi. (57) saŋsar girmesin dėyi 

ḱúḱürt ġoḷḷar, üsdünde yaḳaḷḷar. (58) onu da yapaḷḷar, tā hāle ėdeller, bizim hoca ėtmeŋ 

dėyi bǡrınır. (59) işde ḱúḱürt mükürt ġoyuyoruḷar, şėy kirpiTiŋ ḱúḱürdünü ġoyuyoruḷar 

saŋḳsar girmesin dėyi. (60) işde develere ḱúḱürt de dėllerdi, ėrkeklere ḱúkürt dėllerdi, 

bazısınıŋ ėrkė̄ne. (61) ġancīna ġayaḷıḳ dėllerdi, ġancıḳ deve dėllerdi. (62) varĭdı gėçimiz, 

çoğudu, hindi gėne var gėçimis. (63) bėş gėçi var hindi, ġuzḷamācaḳ dėrike bėşi de 

ġuzḷadı, ōḷaḳḷadı. (64) gėçimiz, ġoyunumuz, her şėyimiz doḷuydu, oturuduḳ, ǥóçerdik. 

(65) ǥúzleye gėderdik, eliŋ dāḷarına ǥúzleye gėderdik de bȱsēl dam yapardıḳ, vaḷḷā zevk 

çoğudu o zamannarda. (66) dåvşan avına gėderdi millet, o dāḷarda sava sürer di. (67) 

pėyniri milleT üyüdür üyüdür, bidon bidon basdırıdı. (68) kėse kėse basdırıdın, ondan 

kė̄ri deriye basar, busāneye gėtiriler, şíndi tā hālen ȫle ėdiyoḷḷar íşde. (69) deriyi ġuzum, 

ısḷadırıs, ısḷadırdıḳ. (70) davar, davarıŋ derisi, başġa deriye ġatıḷmas, sede davar derisine 

ġatarıs. (71) davar derisini ġuruduḷḷar, o zamanda duzḷaḷḷar, ġurur. (72) esgidi mi onu 
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ısḷadırıs, yıḳarıs, içini unḷarıs, síyırıyıs, ondan kė̄ri pėyniri ġatarıs. (73) ġış girdi midi de 

bidona ġatarıs. (74) pėyniri, ġoyundan sār, mayaḷarıs. (75) mayası satıḷır‿a, aḷırıs. (76) 

yórüklük zamanında ġursaḳdan yapaḷḷardı, o ġuzu ġursǡndan, davar ġursǡndan. (77) 

güÇcük ġuzuḷar öldü mü, ġursǡ oḷudu onuŋ, ondan yapaḷḷar. (78) biz hėç ėtmedik ondan, 

esgi zaman ġarısı ėtdi onu. (79)  maḷı kėsellerdi, ġuzuḷarı, içinde hȫle y rek gibi şėyler 

çıḳardı. (80) o ġursaḳḷarı eridillerdi, hėye ondan yapaḷḷardı.  

(81) develeriŋ havıdı oḷudu, ġuzum. (82) havıdıŋ şėyleri oḷudu, āşḷarı, şȫle hökme dėllerdi 

ona. (83) hatap, hatap dėllerdin, onuŋ arasına yúḱledillerdi yúḱlerini. (84) işde havıT 

dėllerdi, üsdüne furuḷardı, semer gibi. (85) içini de ġamış otuyḷa dikellerdi, üsdünü 

ġabaca ona şė̄dellerdi. (86) çȯvaḷḷarı ataḷḷardı, kilimleri ataḷḷardı, çaŋḷarını daḳaḷḷardı, ne 

bileceŋ? (87) bortḷacı dėllerdi, köşekledi dėllerdi. (88) yavrısına köşek dėllerdi. (89) 

ȯnḷarıŋ dizini búḱerdik, āzına hȫle bi şėy dikerdik, başında beklerdik. (90) gėce ġaḳar 

anasına emdiridik. (91) çocuḳ gibi baḳmayḷa ó̄ğünürdük onu biz. (92) ġoyun bėş ayda 

ġuzḷar da deve heraḷda doḳuz ayda. (93) on bir mi? (94) vaḷḷa hėç aḳḷım ėrmes deveyi. (95) 

on bir, on iki devemiz vardı amma ḳaç ayda bortḷadīna aḳḷım ėrmes ġuzum. (96) 

ġoyunuḷa gėçide durum nǡḷ oḷsun, onḷar bėş ayda. (97) davar da bėş ayda ġuzḷar, ġoyun 

da bėş ayda ġuzḷar. (98) [gėçiniŋ] aḷası oḷur, ġarası oḷur, āğı oḷur, ǥóḱ de oḷur, aḳ da oḷur, 

ġara da oḷur. (99) deke dėller, ėrkeş dėller. (100) çėbiş dėyi ǥúÇcǖne, hindi yaşına yėtene 

çėbiş dėller. (101) ėrkeğ‿oḷana deke dėller. (102) iki üḉ yaşında daşşānı çekdīne veḉ 

dėller, ėrkeş  dėller. (103) ġoḉḷara da aynısı işde, ġoyunuŋ ėrkė̄ne de ġoş dėller. (104) 

hėye, yazmış dėller, o ǥúÇcük yaşına yėtmemişlere yazmış dėller, dişi oḷana. (105) toḳḷu 

dėye ġoyuna, onda bi yaşına. (106) hindi burda ġırḳ̬arıs, esgiden yayḷada ġırḳ̬ardıḳ, 

yuŋunu yıḳardıḳ, satardıḳ, ēridik. (107) hȫle sdosda, temuzda ġırḳ̬ıḷırdı ġuzum, 

yayḷaya çıḳdīmızda, ayazdan ġırḳ̬ıḷmazdı. (108) maḳas var, ġırḳ̬ḷıḳ dėris. (109) ġırḳ̬ḷıḳ 

gėçiniki, ġoyunuḳuna maḳas dėller. (111) gėçiniki ince ǡzḷı, ġoyunuḳu hȫle ėnli ǡzḷı. 

(112) gendimiz ġırḳ̬arıs, gendileri. (113) eveli iki kere ġırḳ̬ıḷırdı, bi ǥúzlük ġırḳ̬ardıḳ, bi 

yazḷıḳ. (114) ǥúzüŋ ġırḳardıḳ, onu kėçe bişirillerdi, yazıŋḳını da sataḷḷardı.  

dokumacılık 

(115) kėçe bişirmeyi, dóḱerdik, hȫle sererdik şėyiŋ üsdüne, çuḷ dėllerdin o zaman. (116) 

ḳıḷdan doḳurduḳ, çuḷ oḷurdu, o çuḷuŋ üsdüne sererdik. (117) onuŋ üsdüne dóḱerdik, su 
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çilerdik, saḷḷardıḳ. (118) onnan kė̄ri dördü bi yandan saḷḷardıḳ. (119) onnan kė̄ri çıḳarı, 

ġuruḷardıḳ. (120) şaḷvarı da hȫle bi tāta arasına ġorduḳ, deperdik. (121) bi ġadın bi 

yaḳasına oturuduḳ, bi ġadın da bi yaḳasına, bacǡmızıŋ arasında deperdik. (122) çamaşırı 

dāḷarda toḳucāḷa yıḳardıḳ, bȫle hindiki‿ğibi hilá dǟl de. (123) toḳucaḳ āşdan, āşdan 

toḳucaḳ yapardıḳ, Furuduḳ üsdüne, yıḳardıḳ. (124) tenike ġurardıḳ, ġazan ġurardıḳ, 

onḷarĭḷa yıḳardıḳ. (125)  ḱúl ġorduğ‿içine, şėy, pelit ḱúlü ėderdik, sėytin ḱúlü ėderdik. 

(126) o ḱúller ėyi oḷur dėyi onḷarı dóḱerdik, o ḱúller yāḷı oḷu dėyi. (127) içine işam daḷı 

atardıḳ.  

(128) kilim doḳuḷḷardı, ġoḷaŋ doḳuḷḷardı, kėçe bişirillerdi. (129) kėçe dóḱerdik, kėçe 

yuvardıḳ, şaḷvar deperdik, her şėyden ėdilidi, nerden bileceŋ? (131) yuŋunu ēridik, 

búḱerdik, kirmenile ēridik, onuyḷan işdecik ip ėderdik. (132) ipi çezerdik, ġurardıḳ, ısdar 

dėris, ısdara ġurardıḳ. (133) ondan kė̄ri oturuduḳ, ucundan aḷıḷḷar, doḳuḷḷardı. (134) on 

ǥúnde, yīrmi‿ğúnde doḳuḷḷardı kilimi. (135) ġoḷaŋı çezerdik, onu da elde doḳur 

ġaḳarsıŋ. (136) maḳasıḷa kėserdik, yıḳar, şuraya ġorduḳ. (137) boyamaḷarı, boyacıḷara 

boyadırdıḳ, gendimiz yapmazdıḳ. (138) boyacı gelidi hususu, boyacıyı ġurduruduḳ, 

iki‿ğún, üş gün boyadırdıḳ ḱóyüŋ şėyini, yuŋunu, ipini, o şekilde boyaḷḷardı. (139) 

ġurma mı, çadırımız oḷudu, ġara çadır, ǥóçerke ġurardıḳ. (140) onu da ısdarda doḳurduḳ. 

(141) onu da aynı, çezellerdi, ērillerdi kirmende. (142) onu da ġuraḷḷardın ısdara, ısdarda 

doḳuḷḷardı. (143) daraḳ oḷurdun, şȫle darǡ oḷudu Furur doḳurduŋ. (144) onuŋ ortasında bi 

ġoḷaŋı oḷudu, ötesine de ġanaT ġanaT. (145) ne bilė̄n, on bir, on iki ġanat ėtdiŋ mi bi 

çadır oḷudu. (146) oḷma mı, çanǡ oḷudu, hususu direğ‿oḷudu, içine de hȫle çanaḳ oḷudu, 

çanaḳ gibi bi şėy oḷudu, āḉdan oyaḷḷardı onu da, çanaḳ dėllerdin ona. (147) ġoḷḷarı da 

oḷudu, ipleri de daḳıḷıdı o yandan bu yandan, dört bir yandan. (148) iki taraFında sėtil 

oḷudu, ġuraḷḷardı, ev gibi oturuḷḷardı, yōḳ o çitil. (149) hãŋġı āşdan? (150) işamdan oḷudu, 

ardışdan da oḷudu, heP sinden oḷudu, dek gelenden. (151) en dōrusu hãŋġından çıḳarsa 

ondan ėdellerdi.  

düğün gelenekleri 

(152) d nler nǡḷ yapıḷacaḳ işde? (153) çoḳ gözel d n yapıḷırdı yayḷada. (154) keşḳāḷar, 

ėtler, ġavırmaḷar, piḷavḷar, bişirillerdi. (155) biriğillerdi, sabā dek, āşama dek çaḷaḷḷar, 

oynaḷḷar. (156) üç gün ėdilidi yayḷada d n, üç gün yėmek vėrillerdi. (157) gelinleri ata 
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bindirilerdi, şȫle başına civa düzellerdi. (158) hindiki‿ğibi oḷmazdı. (159) ġuş tú̄nden ȫle 

düzellerdi, civa dėllerdin ona. (160) aḷtın daḳaḷḷar, bȫle aḷtını arnına daḳaḷḷardı, ġafasına 

da bȫle civa dizellerdi, üsdüne çeki düzellerdi, taḳḳa yapaḷḷardı. (161) on iki tāna maḷ 

kėsdirdi bubam baŋa, bozġurdan ekip getirdiler, çaḷdıḷar, çīğ̥ırtdıḷar. (162) ata 

bindirillerdi gelini, ǥótürüllerdi. (163) o canım, evimiziŋ ó̄ğünde, isdediler, vėrdiler. (164) 

emmisiniŋ ōḷu dėyi bubam vėrdi, bir eviŋ bi ōḷu dėyi vėrdi işdek. (165) d nüle, davıḷıḷa 

ėyi kötü vėrildi. (166) ėyinlīle vėrildi, kötünlǖle getirdi. (167) biz ȫle kötünlǖle şė̄tmedik, 

ġaçma muçma oḷmadı. 

çocuk yetiştirme 

(168) ġırḳ̬ḷaḷḷar ġuzum onu. (169) helkeye bi su ġataḷḷar, ḳırḳ daş ataḷḷar, onuŋ içine pür 

ataḷḷar. (170) onu aḷıḷḷar, ev başına, ev başına, eviŋ aḷına su çilellerdi. (171) o zaman bȫle 

bi düzenek düzenlemişler, ȫle gėtmiş göresek, düzenek. (172) üç dört ġarı oḷudu, çoc  

duzḷaḷḷardı. (173) e, çocuḳ dussuz oḷur̥ mu? (174) zırf çocuḳ biçilivėri, ġızarıvėri ya, 

tuzḷamadan bi şėye yaramas. (175) ȫḷe duzḷamadıŋ mı çoc ŋ bedeni biçilivėri, 

ġızarıvėri. (176) aydaş oḷan çocuḳḷarı daşdan geçiriller, delik daşdan geçirdiller, 

çimdiriler dam üsdünde. (177) yoḷ ayırdımında dǟl, delik daşdan geçirdiller, dam 

üsdünde çimdirdillerdi. (178) bizim orda var delik daş, ǥóḱdepede, yayḷamızda. (179) 

aḳsekiden yoḳarda torus dāḷarında, dümdüz, iŋginli yǖsekli. 

karışık anılar 

(180) baḳ ġuzum hele, bizim yayḷanıŋ yoḷunu ġapatdıḷar. (181) aḳsekiye, yoḷa durmuşḷar, 

bȱssürü moturunu, arabasını geren germiş yoḷa. (182) biz tā aḳsekiniŋ aḷtında bi yėr var, 

āşdepesi var. (183) āşdepesinden aḳsekiye varasıya ġoyunu yatırmışḷar. (184) yatırḷı 

ġoyunuŋ üsdünden üş dört ġarı gėtdik. (185) hepisi yatırmış bȫle, nereye dek gelise, ġara 

cehendemine, ó̄ğümüze gelen yėre gėderis dėye varıp gėderis. (186) heP gelen yıvıḷmış. 

(187) vardıḳ aḳsekiniŋ içinden de o ėşşeklerimizi hayvanḷarımızı geçirdik. (188) bir 

dayımıŋ ġızı varıdı, bi de deyzem varıdı. (189) ȱk‿üḉ ġarı bir oḷduḳ dóndük. (190) kimidi 

o? (191) ha, dayımıŋ gelini. (192) bi de dayımıŋ ġızı varıdı, onuyḷa üçümüz. (193) bi de 

deyzemiŋ ōḷu varıdı, dördümüz bir, dóndük arabaḷarıŋ gerildī yėre, ordan dóndük. (194) 

dikeliller, kimseyi saḷmamışḷar. (195) bȱsēl sülekli var, onḷarı da saḷmamışḷar. (196) biz 

vardıḳ, deyzemiŋ ōḷu bi yūf dėdi, bǡrındı çīrındı, ġoyun yörüdü. (197) aḳsekililer bi 
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yīḷdıḷar, asgerler. (198) enişdem vardı bi aḷămanyaḷı, onu ḳaḳdırdıḷar. (199) yarġınımızda 

çocuḳ, o gėtdi, ben de gėtdim. (200) yarġınımda aŋ böyük ġızım var, bi yaşında hele var 

mı, yoḳ mu bilmen. (201) ora vardıḳ, asgerler enişdemi dutdu, cezēvine atacaḳḷar ġayrı, 

nazarata atacaḳḷar. (202) evel çocuḳḷ mda da oḷdu bu. (203) onu yaḳasından dutdum, bėş 

aḷtı asger bi yanna asıḷdı, ben bi yanna asıḷdım. (204) mümḱún saḷmadım elimden, 

aḷamadı dört bėş asger. (205) fur ġızım fur dėdiydi, bi furdum hu yanna, götünüŋ üsdüne 

yīğ̥ıḷdı, ġaymaḳamımış. (206) asgerler dipcī dürtü dürtüvėrdiler arḳamdan, ėkişer de 

asgerlere Furdum, ġuzum. (207) ondan kė̄ri saḷdırtdım enişdemi. (208) maḷ bi yanna gėtdi, 

adamḷar bi yanna gėtdi, darmadaġın dǡḷdıḷar gėtdiler. (209) aḳsekiyi vurduḳ, çıḳdıḳ 

vardıḳ gėtdik. (210) ġoyunḷarı ǥótürdük, tā dāḷara, torus dāḷarına çíḱdıḳ. (211) orda 

ġoyunḷarı ayırdı millet, iç içine girdi maḷ, belki om‿bėş, yīrmi sürü birbirine girdi. 

(212) bȫle bi şėy gėşdi işde. (213) herkez maḷını bilme mi? (214) seni anaŋ bubaŋ bilme mi? 

(215) aynı herkez maḷını bilir, aynı çoc nu bildī‿ğibi anası bubası, herkez de maḷını 

bilir, ayırdı herkez maḷını. (216) asgerler vaḷḷā bene ḳaḳmǡ Furu Furuvėrdiler, birer de 

onḷara saḷdım yudrū, yaḷḷah. (217) elimi aḷamadıḷar amma hiç çıḳaramadıḷar elimi. (218) 

enişdem uçu hurasından dutdum, mümkün aḷamadıḷar. (219) onḷar piḳabı da ḳaḳdıḷar, 

moturu da ḳaḳdıḷar iki yana, zopaḷadıḷar, dǡtdıḷar. (220) nėye yapacaḳḷar onu? (221) 

yayḷaya saḷmayacǡs dėyi, bize ġapatdıḷar yoḷu. (222) ḳırḳ̬ seneye vardı, ḳırḳ̬ seneyi gėşdi. 

(223) bubam hilene, deveniŋ üsdünde sayacǡ ġırdıḷar, davarḷarı óldürdüler döverke, 

adamḷar bir birine girdiler. (224) i , ġarınıŋ biri öküzü ḳaḳdı, vurdu s ra. (225) s r da 

süsencilidi, öŋüne geleni aḷdı atdı, yoḷu aşdırdıḳ. (226) hava yār, dörT bėş taná adam 

aḷdıḷar nazárete, deyzemi aḷdıḷar, bi adamı aḷdıḷar. (227) hepisi öldü hindi, hepcė̄zi öldü. 

(228) dört bėş aḷdıḷar nazárete, bayǡ bi yatırdıḷar. (229) onnan kė̄ri geldi, gėşdi. (230) iki 

yoḷ, aḳsekiniŋ savaşına girdim, bir çoc dum, bir de çocuḳḷuyudum. (231) bir çoc ḳa 

girdim, o zaman da Furdum şėyiŋ birine, aḳsekiliniŋ birine. (232) bubama saḷdırışḷān 

ġoyu ġoyuvėrdim zopayı, cesurudum cesúr.  

(233) çobanıŋ biriyle dóvüşdük bi ġuzum. (234) bizim davarḷarı ǥótürmüş, ġatmış āḷınıŋ 

içine. (235) ben davar ǥúderdim, şurda şėyde, yeŋíḱóyüŋ yanında. (236) ǥótürmüş, beni 

ǥózden geçirīmiş, davarḷarı ǥótürmüş āḷa‿ğatmış. (237) ḷarı da iliceli, çobana çǡrdım, 

gel ōḷum bura dėdim, davarḷarı neden ġatdıŋ sen bura dėdim. (238) yanaşacaḳ mı? (239) 

anası geldi, anasına iki daş Furdum, anası da gėtdi ōḷunuŋ yanına. (240) davarḷarı ó̄ğ̥üme 
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ġatdım. (241) çıḳardım āḷıŋ beri yüzüne getirdim. (242) huraya oturdum, davarḷarı ėyice 

ǥútdüm. (243) soŋra ōḷan geldi, ōḷanı ó̄ğüme bi ġatdım, elimde tāra. (244) ḳaḳa ḳaḳa ta 

aşşā, beri indirdim, ġaFasını Furdum, yardım. (245) ondan kė̄ri bubam sevirtdi geldi, bi 

amcamıŋ ōḷu varıdı o sevirtdi geldi, dört zopa da onḷar vurdu, oraya ġoyuvėrdik, geldik 

gėtdik. (246) ġafa gėdik ġayrı. (247) beni m ḳgemeye vėrmişler, sōra iFādeye çǡrdıḷar. 

(248) vardıḳ ġayrı, ne yapdıḳ? (249) bȫle bȫle. (250) tāra çekmişsiŋ dėdi, buḉaḳ çekmişsiŋ 

dėdi. (251) bir ġız çoc yun dėdim, davarımı ġatmış āḷa dėdim, aḷdım çıḳardım davarı, 

tārayı da çekdim dėdim. (252) kėsseŋ de boynundan, bi yüzünden bi yüzüne de, sırtını 

sıvasaḳ nōḷurdu, dėdiler. (253)  dutamadım, ó̄ğümde ġaşdı, dėdim. (254) hayli tā 

hasdāneniŋ yanına ġadar ġovaḷadım, orda dutdum, ġafayı yardım. (255) bubam da geldi, 

urfan da geldi, iki de onḷar Furdu, oraya yıḳdıḳ geldik. (256) ḷarı da bizi m ḳgemeye 

vėrmiş, hėş de bi şėy çıḳmadı. 

(257) samanı yabayḷa çıḳarıdıḳ. (258) ekini elimizle biçer dik orāḷa, yarġınımızda 

desdeler. (259) ėşşeklerle çekerdik samannarı. (260) harar yapardıḳ doḳumadan. (261) 

hararı iplikden doḳurduḳ, gėçi ġıḷından dǟl, pambıḳdan. (262) pambī çarḳda ērillerdi 

ġuzum, yayĭḷa kirişi vardı, ataḷḷardı. (263) şȫle şėyiŋ üsdünde Fitili dėyi bi çöp soḳardıḳ, 

yuvaḷardıḳ, onuyḷa ērillerdi, çarḳı döndürüllerdi. (264) onḷardan doḳuma doḳuḷḷardı. (265) 

şaḷvar, gendi ayǡna ġadınḷar göynek dikerdi. (266) ėrkeklere bėzden don dikellerdi. (267) 

pambıḳdan ėdellerdi. (268) pambī manavḷardan aḷıdıḳ. (269) oḳuḷ çoc nuŋ çentesini hilá 

o bėzden ėdellerdi.
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26. Metin 

Anlatan: Havva Avcı, 70 yaşında, Okur-yazar değil. 

Derleme Yeri: Yukarı Işıklar Köyü (Camızlı Yörükleri) 

Konu: Karışık Anılar. 

(1) benim adım hava avcı. (2) ne bilė̄n, d mu hele bild m mi var. (3) dur bayān, yėtmişe 

hemen varmadım bu ayıŋ başında, yėtmişe varmışındır. (4) gėçen sene çocuḳḷar, ėbe 

dėdi, atmış sekiz yaşındasıŋ dėdi. (5) yeŋiköydenin ben, buraya gelin geldim. (6) benim 

bubam, dėdem, çerkezden gelmiş dėdem. (7) bubamıŋ bubasınıŋ dėdesi çerkezimiş, 

çerkezli dėller orda bi yėr var. (8) yórǖdük, aḳġuyu dėrdik yayḷamıza, aḳġuyuya 

çıḳardıḳ. (9) camızḷar, camızḷar yórǖdük, ayrı. 

(11) benikine baḳma, neler gördüm nelere beŋzemez. (12) geldim bėş gėçileri varıdı, on 

iki ōḷaḳḷarı  varıdı. (13) s r yatǡ var hurda, varıyıs, günde birer ōḷaḳ ölür, ġoca var 

çekişir. (14) yayḷaya çıḳdıḳ, bu ġayrı asgerde ya. (15) ġarı, burda bi taḷḷaḷarı var, ġayrı 

satacān dė̄yórú. (16)  bunuŋ tė̄ ġardaşı asgerden geldi izinli, taḷḷayı vėrecēn  dė̄yórú. (17) 

ġarınıŋ ayǡnı bi ġırḳḷıḳ̬ soḳdu, ġarı bi ġandan gėşdi mi, ė ben huyḷarını bilmen, tǖlerini 

bilmen, ġorḳdum. (18) bu adamıŋ bunḷara nė̄dişīki dėdim, emme şȫle titirerin. (19) ġarı 

var çīrınır, āḷar. (20) şu yanı bu yanı, asgerden geldi, gel şu davarı gütme dėdim buŋa. 

gel dėdim el gibi şura işe gir, çaḷış. (21) ben dėdi, davar güTmessem dėdi, ac‿ölürün 

dėdi, selbes dāda gezmessem ölürün ben dėdi. (22) herkez ölüse sen de öl dėdim, 

baraḉda herkez çaḷışıyoru dėdim. (23) bu ben çaḷışman dėdi. (24) gėtdik ġayrı, dērmen 

varıdı, el dērmeni, dērmende çeviriyoruyuz, dıḳıcıḳ darı ġatıvėrdi ġarı, ġaynanam, 

dıḳıcıḳ da diri buḷġur ġatıvėrdi, onu daşda ġıvratdıḳ ġıvratdıḳ, yayḷaya vardıḳ gėtdik. 

(25) orda da yapyaḷıŋızız. (26) ōḷaḳ mı güdeceŋ, davar mı güdeceŋ, evdė̄ işe mi baḳacaŋ? 

(27) ordan ġayrı onu bişiridik, yėrdik, içerdik. (28) davar dādan gelirdi, onu suḷardıḳ. (29) 

ōḷǡ sürerdim, ōḷaḳ gelesiye o davarı s rdım. (30) hȫle bȫle, hȫle bȫle çocuḳḷar dıḳı 

dúŋyaya geldi. (31) çocuḳḷar böyüdü, ġopuḷḷandı, kimini ōḷǡn óŋüne yoḷḷa, kimini 

davarıŋ óŋüne. (32) oḷa oḷa, yüz ėlli, iki yüz davar oḷdu, ha güderike güderike. 

(33) båbası üç bėşi birlik, üç sarı lira ziyneT daḳdıḷar. (34) geldi sarı liraḷarı bozdurdu, şu 

eviŋ bu gözü yapdırdıḳ, bu evi. (35) ġayrı davarḷarı, üç davar vėrė̄n dėdi, bėşi birl  de 
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bozduruŋ, parasını bene vėriŋ, dėdi. (36) ıhı, onu da vėrdi båbasına, onu da davara vėrdik 

gėtdi. (37) şindiki aḳḷım oḷsa vėri miyin, niyerdim‿iki? (38) ay aḷḷām, vėrivėrdim, davar 

aḷı, davar vėri. (39) ha güt ha güt, çocuḳḷarı dāda sırtımda böyütdüm. (40) oḷdu yüz ėlli, 

iki yüz davar. (41) båbası üç davar vėrdi parasıyḷa, parayı aḷdı bizden, davarḷarı vėrdi. 

(42) bu güdücü, ġayrı gėtdik ġına, ha güt ha yaḷvar. (43) şurda ġocå omar varıdı, mekeni 

cenned‿oḷsun, bi ġazan aḷdıḳ̬. (44) bi o atmış ōḷaḳ vėrdi, adam parasına duruvėrdi, 

bobam anam ėtmez, ataḷıḳ yapdı. (45) ödediŋ emme yōḳ, sıḳġınsıŋ nėrde buḷacaŋ? (46) 

ḱómürüŋ ġuyuya geldik güzleye, adam da geldi, paranıŋ vaḳtı geldi ya. (47) Ḳazan da 

yoḳ ya dėdik, omar dayı ġazanımız da yoḳ ya dėdim, o vėrd miz paradan 

döndürüvėrdi, yüz ėlli lira mıydı, parayı geri vėrdi. (48) aḷıŋ dėdi, yeŋi şėysiŋiz, hu 

ġazanı aḷıŋ dėdi. (49) ġazanı da aḷdıḳ̬, ġayrı çaḷışdıḳ çabaḷadıḳ o borcu da ödedik. (50) 

atmış davardan, yazmışdan, ōḷaḳ da oḷdu, üredi. (51) ġayrı gėtdi çoḷaḳḷıdan, gėne ordan 

yirmi mi otuz mu ōḷaḳ getirdi, onu da ėtdik, aḷaḷaḳ ġayrı üretdik, üretdik. (52) bu dėdi 

ben çaḷışamācān, ben çaḷışman dėdi, ben anamdan dōdum, bȫle geldim meydana dėdi. 

(53) ėyi, aḷ ha, güt ha, üreye üreye davar yüz ėlli, iki yüz oḷdu. (54) satarsıŋ parasını 

aḷamassıŋ, para yōḳ, vėrmezler. (55) ȫlelīle bėş şüz davarıdı, dēli ġancıḳ çebiḉ bȫle, yüz 

ėlli‿ğadar mı ne boncuḳ gibi ardına ġatabiliŋ mi? (56) yaz ǥúnünde ġayrı, adamḷarı 

çǡrdı da bedevá vėrivėrdi. (57) nīsanda tabí, yörük yayḷaya çıḳacaḳ, bu davarı yayḷaya 

savışdırdı. (58)  ben āḷarın, iki gözüm de bi ırmaḳ. (59) nėden? (60) ġışın çaḷış çabaḷa, emė̄ 

çekdim, yė̄cek zaman, adama ėtme, yaḷvarıyın. (61) ėyi o zaman, bāḳura bi para 

başḷadıḳ, bėş lira, bėş lira. (62) ha vėr, ha vėr, ben dėdi, milleti ḳōmuşḷar, ben yatırmācān 

amına‿ğoyān dėdi, bė̄lik çėşmeden su içmen dėdi. (63) bėlimde de para bȫle ġuşaḷı. (64) 

şora ġarsı yaḳaya vardıḳ, eŋer dėdim sen bunu yatırmassaŋ. (65) borşḷandıḳ ya, gėt yatır 

dė̄yórúyún, gėtmēyórú, yatırmācan, aḷman da yėmen de dė̄yórú. (66) oḷsūn herkes 

siḳortaya geçivėrdi aḳıḷḷı. (67) gėtmesseŋ, bu parayı yatırmassaŋ yārın kepāze oḷursuŋ, 

bu davarı da gütmēcen dėdim, bensiz de bu maḷı baḳamassıŋ dėdim. (68) ġayrı gėtdi, 

onu da yatırdı, emekli de oḷdū. (69) onu ėtmeseydim, bazı dėrin, oḷsun yėter bi milḷar 

ikȱ‿üz milḷon para vėriyoru, yėtiyoru, o aydan aya yėter. (70) o zaman gendi üsdüme 

aḷıvėrmemişīn de. (71) ordan ġayrı ha ėt, ha gėt, davarı da satdı, parayı da aḷamadı. (72) 

dıḳı ėrkek çėbic‿aḷdı, dıḳısını hırsız çaḷdı yėdi, dıḳı davar aḷdıḳ, onu da hırsız aḷdı 

ǥótürdü ó̄ğünden, aḷdı aḷdı gėtdi.  
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(73) e, ben nė̄deyin burda çocuḳḷar var, oḳuḷa gėder, bi gėderin, bi gelirin. (74) ó̄ğür var, 

sıpa var, ġız çocuḳḷarı var evde, gėderin gėne gelirin. (75) burdan varıyın āşama, 

emişdiriyin de, Sabāḷa gėder emişdiri gelirin de bi dā gėderin, tā o ġarşıya. (76) ne 

ġoncası, tahı da öte yaḳası. (77) geldim emme sitiresile geldim gėşdim, bi gün 

görmedim. (78) bu ġız çoc  oḳur yanımda, oḳuḷa gėdecek, çaya indim, ne geri 

dönebildim, öş ġarardı. (79) çoc  ebişdim, çocuḳ sırtımda çīrınır, çocuḳ da ikiye mi 

gėder, anacīm gėtme dėyi āḷar çocuḳ. (80) belli çaydan, o aḳ çaydan, bȫle imanımıza 

çıḳdı su. (81) hindi ordan geldim, çoc  oḳuḷa yoḷḷadım. (82) ay aḷḷām, ay ana dėyi āḷar 

çocuḳ, nahıḷ gėtdik, oḳuḷ şura, şunda oḳuḷḷar. (83) eve geldik, anā dėr, nahıḷ gėşdik biz 

o çaydan dėr, çocuḳ çīrınır, ana dönelim dėyi. (84) dönsem nėre gėdecēn, ġaraŋnıdı. (85) 

ya ora varsaŋ ná‿zaman varacaŋ, bura dönseŋ ná‿zaman geleceŋ? (86) ėyisi mi 

dėdim, çoc ḷa gėçēn. (87) çaydan gėşdim, geldim gėtdim. (88) neler çekdim, o izzeT 

oḷdu, dāḷarda o ḳırḳ̬ḷı çoc  çimdirīke gendim de hasdaḷandım. 

(89) doḳudum, ısdara ġurardıḳ. (90) bunuyḷa ikimiz sarardıḳ, yörü ġaḳ, hȫle sar, bȫle sar. 

(91) d li ġoca çadırı doḳudum, çuḷḷar doḳudum, yėdi ġanatdan çadırı doḳudum. (92) hu 

yüklǖŋ içinde doḷu çȯvaḷḷar, birini āsím ǥótürdü gėtdi, dikilmeyik hele doḷu. (93) ġoḷaŋı 

kücüme doḳudum. (94) mesele hȫle çezerin, aḷa doḳumadım, düz doḳudum. (95) sicim, 

ėşşek ġoḷanı, hȫle düz sicim. (96) hȫle barmāmıḷa seçivėriyin ipini, bi kücüme yaparın. 

(97) onu ġıḷıncıḷa doḳurdum. (98) darǡ yaḳdıḳ, ev yandīnda daraḳ yandı. (99) şükrü sözeniŋ 

şėyinde vardımıdı heP gördüm. (100) heP benim işlerim dėdimidi, ille sardıḷar başıma. 

(101) ėbe nėyle ėtdiŋ, ėbe nėyle doḳuduŋ? (102) elime aḷdım, bȫle doḳurdum dėdim, 

ǥósderdim onḷara. (103) başıma bunuŋ hėsebi doḷaşdıḷar. (104) ille ėbe bi ǥósder nėyle 

deldiŋ, hunu dėdim hȫle ġurardım dėdim. (105) hepisi başıma dünediler, bi görelim bi 

görelim dėyi. (106) bȫle ipi çezerdim dėdim, bȫle sarardıḳ oḳa ikimiz bunuyḷa, hȫle 

saraḷım bȫle saraḷım, doḳurduḳ. (107) onḷar ev yandīnda yanıP gėtdi, kirmanı hele varıdı. 

(108) gördüm ėbem gördüm, müze ėtmişler. (109) aynı daraḳḷār, kirmanḷār, yayḷar, bi yay 

var şėy atdīmız, yayıḳ yaydīmız bişşek. (110) bi varıdı ya nėre‿ğetdi bilmen. (111) ġıḷınḉ 

dėris, o doḳudūmuz ġıḷıncıḷa, háye. (112) çadırda nėler varıdı, sö͜ündüremedik, yandı 

vardı gėtdi. 

(113) tāranayı yapardıḳ, ayranı dökeris içine. (114) süTlü buḷġuru yapardıḳ da pek 

yapmazdıḳ bȫle. (115) tāranayı, ġazana ayranı, dȫmeyi Furuyus, ġarışdıra ġarışdıra 
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bişiriyis, indiriyis. (116) un tāranayı bú‿sene yapdımıdı, heP yapıḷır bunḷar. (117) un 

tāranasını, büberi ġıyarıs, domatisi ġıyarıs, ġaynadırıs, içine feslikenini atarıs. (118) her 

şėyini tütünü, ḳoḳunu, y rdunu da dökeris. (119) dıḳışar ununu atarıs, buḷar buḷar 

ġarışdıríyıs, ġaparıs şora. (120) o, ėyice ikȱ‿ğün, üç gün, dört gün ġabarı orda. (121) 

ondan kėyrim çıḳarıyıs, sereris. (122) dıḳı şėy oḷdu mu åvçaḷayĭvėriyis, onu eridir, tārana 

oḷur. (123) bú‿sene yayın yapdımıdı, işde ėbem ȫle. 

(124) d nü ná‿yapacǡz? (125) cúma gün, bura bayraḳ dikilir, bi hafda cúmaya ġadar 

d n yapıḷıdı evel. (126) hindiki d n mü? (127) evel bi hafda d n oḷudu. (128) gelini ata 

bindirilerdi, d nünü yapaḷḷardı, hindikībi saḷun yōğudu ėbem. (129) at süsleni, yuḷarı 

süslü püslü ėdellerdi, eŋerli oḷudu, gelini bindirilerdi. (130) deveye de yüklerini 

yúḱledilleridi, devēy̥le getirillerdi ėşyāsını. (131) deveye saraḷḷardı, çuvaḷḷar oḷudu, 

havuduŋ üsdüne yúḱledillerdi, onu getirillerdi. (132) gelini ȫle düzellerdi. (133) bȱlezik 

yoğudu, aḷtın daḳıḷıdı evel. (134) bėşi birlik daḳıḷıdı, áye, sarı lirayḷa bėşi birlik. (135) bȫle 

çıŋġıḷḷı çıŋġıḷḷı şėy oḷudu ǥúmüşden, ırāmatḷı ėbemiŋ varımış da ġırḳġavaḳdǡ, ondan 

bilirin. (136) ǥúmüşden oḷuyoru hȫle pürçüklü pürçüklü, şıŋġıḷḷı, ǥúmüşümüş.  

(137) evel dėdem ora ġaçaḳ varmış, ġırḳġavā yėrleşmişler. (138) anam ġonuşuvėridi, 

ġavaḳ ācınıŋ külürünü sürtmüşler, dėdem bi su dērmeni yapmış. (139) dėdem 

aŋḷadıvėridi, üç dört mü adam ora siŋnenmiş. (140) evel ġuvā‿milli varmış, ġaçaḳ 

yėrleşmiş dereye, dereniŋ içinde orda meydene gelmişler, üremişler. (141) mesele, ġızı 

oḷmuş, ōḷu oḷmuş, birbirine varmışḷar, ötė̄ ġoŋşuḷarıyḷa üş dörT ev oḷmuşḷar. (142) dėdem 

dıḳı su dērmeni yapmış. (143) ġavaḳ ācını soyaḷḷarımış, dērmende üyüdürümüş. (144) darı 

ekellerimiş, dıḳı hȫle yėr çapaḷaḷḷarımış. (145) darınıŋ külürünü dērmene ėderimiş. (146) 

dėdemiŋ dērmenine varıdıḳ, bȫle su dērmeni varıdı dereniŋ içinde. (147) oraya ȫle 

yėrleşmişler. (148) külür, darınıŋ şėyi, darınıŋ içindė̄ ġapç , ġab . (149) şunda mesele, 

darınıŋ dişleri oḷur darınıŋ sapında, onu dērmene vėrilerimiş, o un oḷurumuş. (150) ġavāŋ 

ġabīnı soyaḷḷarımış, onu dērmene atarĭmış, ondan kömbe yapaḷḷar, yėllerimiş. (151) 

kömbeyi dērmende bişirilerimiş, dērmeniŋ şėyine soḳaḷḷarımış, su dērmeninde. (152) 

şėyi de bilirin, cė̄yli ġoca varıdı sekiniŋ aḷtında, evel orda bi dērmeni varıdı. (153) anam 

ırāmatḷıyḷa bubam sādı, ġoca ġıPġırmızı ġızartmış dērmende, un üyüdürTmeye 

vardıydıḳ. (154) kömbeyi, áye, külde bişirivėriydi, o şėyiŋ içinde, dērmen üyütdǖ yėrde. 

(155) [kömbe] buydaydan da oḷu, darıdan da, buydaydanıdı, háye, ėdeller. (156) maya 
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nėrde, maya yoḳ, ȫle yuŋuruḷardı. (157) suyuḷa yuŋuruḷar, ġarışdırıvėriler. (158) yȱrt mȱrt 

yoḳ, o gendi ġızarı, külde ġızarı. (159) onu hȫle yuvarḷaḷḷarımış, yaspıdıḷḷarımış, 

dizellerimiş hȫle yėriŋ ısıcaḳ ya, onu hȫle mesele yaspıdıḷḷarımış, külü bȫle üsdüne 

örtellerimiş, onuŋ üsdüne de kömürü ġoḷḷarımış, o orda bişerimiş, dė̄lse nasıḷ 

ġabaracaḳ?68 (160) [d nlerde] ėt‿oḷur, keşǥáf‿oḷur, píḷaf‿oḷur, çurba oḷur, saḷata 

oḷur. (161) saḷata oḷmazdı esgiden‿a, ha y rt, y rd‿oḷudu. (162) keşġafıḷa ėt 

mevşúr‿oḷur. (163) píḷaf‿Ta piriç bişirilmezdi, buḷġur píḷavı, esgikī zamanḷarda, 

çocuḳḷ muzda, güçcükl müzde. (164) bir̥ davar ġırḳ̬ıḷırdı, davarıŋ ḳıḷı, ona bi ġoca 

buḷamaç bişiridik, yāḷa, unuḷa, onu buḷaya buḷaya bişiridik. (165) ḳıḷ ġırḳ̬ıḷırdı, davarıŋ 

ḳıḷını ġırḳar, ḳırḳında ḳıḷını ġırḳ̬aḷḷar, ḳıḷḷarı da topḷardīḳ, çuvaḷḷara basardıḳ. (166) tabi 

onuŋ şerefine o ġoca buḷamacı bişiridik. (167) onu yǡ üsdüne dökersiŋ bȫle, yāḷıca 

yėdiridik onḷarı. (168) hindi yoḳ, nė yėniyoru, nė oḷuyoru.  

(169) tabī uzun bi ġırḳ̬ḷıḳ oḷu, bizim varıdı ya, nė̄tdi bilmen hüsēn, davarḷarı ġırḳ̬ardı. 

(170) [davarḷara] saḳar dėrdik, ġabış dėrdik. (171) ġabış, buynuzḷarı oḷmayana dėnir. (172) 

āşa dėrdik, bāzı gėçileriŋ adı āşa oḷur, menevşe oḷur, hanife oḷur, ȫle ġaratǖ, ȫle dėrdik 

adḷarını heP. (173) yazmış, şíndi meseḷá, bizim şu eviŋ öğündė̄, gėçen seneki ōḷaḳ 

bú‿sene yazmış oḷuyoru, bi yaşına vardı mı yazmış dėnir, yaşını gėşdi mi. (174) ėrkēne 

de çėbiç dėller. (175) ondan sōna dıḳı tā yaşadı mı veç dėller. (176) bi sene tā yaşadı mı 

ėrkeş dėller. (177) vaḷḷā bilmen, biz ġoyun daşımadıḳ. (178) bizde deve, gėçi, iŋekler de 

varıdı. (179) háyá, lök varıdı, kirinci dėrdik ėrkekleri varıdı. (180) ġancıḳḷarına ġayaḷıḳ 

dėrdik. (181) maya ayrı, mayanıŋ tülü oḷudu, maya onḷar, yoz deve ayrı, onḷar tülü oḷur, 

maya oḷur. (182) kirinci dėyi meselá, bi yaşına vardı mıydı kirinci dėrdik ona, ėrkek tabi. 

(183) ġayaḷıḳ dėyi ötė̄ güçcük ġancıḳ oḷana dėrdik. (184) dē böyüyüP ikȱ‿üç yaşına geldi 

mi lök oḷur o, hörgüşlü háye. (185) bu deve südü çoḳ yarayışḷıy̥mış hasdaḷıḳḷara, onu çoḳ 

araḷḷar, aḷıḷḷar. (186) ȫle dėller, hindi deve yoḳ da şubat dėllerimiş süde, onu dėllerdi, 

şubaTımış. (187) deveniŋ südünden tabi, ėti ėşgi oḷur, y rdu mayoşu oḷur. (188) evel 

camız mēmediniŋ anası varıdı, ėbe dėr dik, yeŋgemiz di ya, sāmış deveniŋ südünü, 

y rdunu üyütmüş. (189) bunḷara geleli görmedim de Kendimizde varıdı deve. (190) ȫle 

ėbem, ġonuşdur baḳǡn.

 
68 Bu cümle, derleme sırasında orada bulunan bir kişiden derlenmiştir. 
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27. Metin 

Anlatan: Mehmet Avcı, 75 yaşında, Okur-yazar değil. 

Derleme Yeri: Yukarı Işıklar Köyü (Hasankiyalı Yörükleri) 

Konu: Karışık Anılar. 

(1) biŋ doḳuz yüz ḳırḳ dört. (2) yoḳ. (3) işde bu köyde, ışıḳḷar.  

(4) ayatḷıda oturuduḳ, oḷḷarda oturuduḳ. (5)  sōra getdik biz çėçḱara, anam yurdu ora 

ǥúya. (6) toḳaya çıḳmadıḳ emme bėḷuvada çoğ‿oturduḳ. (7) amıcamıŋ biri orda öldü, 

tātaḷıda ġabiri. (8) tātaḷıya getirdiler, ora ġoduḷar, orda ġab risdenlik var‿a. (9) orda 

öldü, asgerde dutuḷdu. (10) ġavuḳḷu sülēmen varıdı, ȯrmancı, onuyḷa dutuḷmuşḷar. (11) 

bubam ırāmatḷıya demiş, bu adam ölük, bunu götür emme bu adam ġurtuḷur demiş, iki 

yıḷ da yaşadı. (12) dēcēm de, bizim yėller oraydı hatma. (13) öteye getmezdik, sōraḷardan 

geder‿oḷduḳ. (14) aŋ güçcǖ tātaḷıda āmad‿amıcam var, ondan sōra iḇradı bėlinde 

memed‿amıcam var. (15) eveli herkez öldǖ yėre ġonuverīdi, hindi emme ġonmāyoru. 

(16) veḷāsıḷı herkez öldǖ yere ġonurdu. (17) melikde oturmadım ben, ayatḷıda oturduḳ 

ayatḷıda. (18) musdā bēŋ hacıduranḷar, onḷar mel ̮ē çıḳardı. (19) dēcēm de eller etmēni de 

yėdik hatma. (20) ayḷ m otuz liraydı, cini köseniŋ davarını doḳuz ay gütdüm. (21) 

gündōdunuŋ ġarşısındā mahellede onḷar. (22) ayḷıḳ otuz liraydı emme ġonuşma bazı 

adamıŋ, hatıca adı ġarınıŋ, ġonuşdu mu diŋleyesi gelir. (23) anası haraḷda yüz yirmi 

yaşında mı, ġarı yatd  yėrden oturūḳa bi ġonuşurdu, ē anadan oḷur tana deller. (24) 

ırāmatḷı ġayrı memiliŋ yanına varmış dıḳıcıḳ, iḷarmaya geder ke. (25) esgi ġabir var 

orda, ırmǡŋ yorǡndan dıḳı yer şėy‿ėtmiş memili, ora varıḳ, yėrleşik. (26) veḷasıḷı 

davarıŋ bi yanına ay  meh̥ derken, bi yanı doḷuvėrmiş ekiniŋ içine ne varısa yėmiş. (27) 

úlen dedi ġayrı ırāmatḷı, hatıca yeŋge ırāmatḷı, memili amĭcaŋ varmışımış beri yanına 

dedi, d v ėyi, bu çocuḳ ekini nahıḷ yėdirmiş dedi. (28) úlen ben bunḷarıŋ amıcasıyḷa 

çoğ‿arġadaş‿oḷdum, elim varıP da nahıḷ vurayın dedi, dė̄yoru. (29) demek d vecek 

miymiş dedi, d vecēmişimiş dedi, eli varmamış seni d vmeye dedi. (30) ekini te̊‿ȫle 

yėyivėrik, bi yanı ay  derke bi yanı yėmiş. (31) canım orda dıḳıcıḳ bi yer zaPdetmiş 

orda, hȫle bi dönüm, iki dönüm ancadır. 
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(32) bȫn bȫle oḷur, yārın beliŋ dutmaz. (33) ȫle ȫle nĕ‿oḷacaḳ? (34) ihi, hindi üyüşük bu 

ayǡm, bu ayaḳ dıḳı sāḷamıdı, ėyi gibiydi. (35) şíndi şurdan dutuyoru, üyüşüyoru. (36) 

bu‿ğadar oḷdu n‿işleyė̄n. (37) cená̄bı‿aḷḷah dúnyaya getirdī ġuḷunu derd verecek, ārı 

verecek, ölüm verecek, dúnyadan götürecek, mahanası işde. (38)  aḷḷah yaratdı da ȫle 

oturuyoruz, gülüşüyoruyuz, oynaşıyoruyuz, aḷḷāmızıŋ yaratdī. 

(39) varıyoru, musḷu çavışıŋ ġızı mı, ġoca mēmediŋ avradı mı ora gelen. (40) hindi 

gelmişler, çėḉġardayız o zaman. (41) bi yėre getdimidi ben bizim amcōḷūḷa. (42) úlen 

geldim onḷar var evde, bekleller. (43) aḳġuyu deriz, biz çėḉġardayız, onḷar aḳġuyuda, 

ordan gelmişler. (44) dişi ārırĭmış, hȫle sėyirderek geliller āmadıḷa ġoca mēmeT. (45) ne 

o, hayır mı aḳa dedim. (46) aḳam dedi, avradıŋ dişi ārır dedi. (47) aḳa kelpetėni dut çek, 

ben n‿işleyė̄n dişci d lin ki dedim. (48) aḳam bana çekdirmēyoru dedi. (49) musḷu çavış 

bayǡ diş çekerimiş. (50) nėyse dutdu, mēmet dişi çoḳ şėy‿ėtdiŋ dedi. (51) çekdim 

ġurtardım ya, nė̄dė̄n beniki çāresizlik. (52) ġırıḷmadı ėyi kötü çıḳdı, kelpetėnile çıḳardım 

atdım. (53) dāḷarda, daşḷarda n‿işleyeceŋ? (54) dişden çıḳdı hindi, diş ārısı zor‿oḷur, 

annā yėsirgesin. 

(55) bu adam orayȧ yeŋi mi yėrleşik, esgiden mi? (56) hanı ġoŋşunuz ya. (57) ha, orda bitiP 

böyüyük, ha, ziyveden. 

(58) duz gölüne, yā amıcam ırāmatḷı hiḷa getdi, hatdē buḷuntuyḷa ġızı ġaşdı, iḇradı 

belindeydik ya. (59) yaḷan sȫlemeyēn emme on, om‿bėş günde mi gelirdi bilemēcēn, 

az ȫle ġafamda ȫle ġaḷmış. (60) buḷuntuyḷa ġızı ġaşdı geldi. (61) e ġaçan ġızı n‿işlesin? 

(62) [yayḷaya] mayísıŋ om‿bėşinde, yīrmisinde. (63) evel bayǡ oturuduḳ burda, bayǡ 

ıssícaḳ görüdü maḷ, hindi gösderdikleri yoḳ, erken göçüyoruḷar. (64) evel geç göçerdik 

hatma, ġavḷaḳ da gedilirdi, bayǡ duruḷurdu. (65) gederdik emme ġuru ġuruya gederdik. 

(66) yā bėş on davarıḷa yayḷaya gedilir mi? (67) getdik bȫle, bėş gėçiyle getdīmizi bilirin. 

(68) ben paḷavradan haz‿etmen, yaḷanı āzıma aḷaman Sāten, iy̥dam emri gelse yaḷanı 

āzıma aḷaman. (69) úlen dedi, hindi ḷafıŋ birini ġoruz birine geçeriz. (70) hindi biriniŋ 

yėrini gütdük ormanı, hemen gelir dedim enişde ırāmatḷıya. (71) úlen sen n‿işleŋ dedi, 

úlen arḳadaş biz gütdük, ne demesini isdeŋ dedim. (72) ona dedīm gibi ben yaḷanı ġatlēn 

āzıma aḷaman, ölürün, sȫleyemen.  
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(73) hasankiyaḷı yörüklerindeniz. (74) işde bu köy, köyümüz bu köy. (75) hasankiyaḷı 

demişler emme nėyden demişler onu bilmēyorun. (76) askiyā mı varıdı içinde ne bilė̄n 

bizim buḷḷarda kiyā var mīdı. (77) şíndi dā naras köprüsü var ya, köprüden bu yanna, 

buraya āyit canım hePisi. (78) dikmende ġoca ġayanıŋ bu yanna bize āyit. (79) heP 

maḷcıydı millet. (80) maḷı oḷan ėyi kötü, para eder‿etmez, para etmezdi canım ya, gene 

veresiye meresiye etmek buḷunurdu az buçuḳ. (81) ētiyacıŋ var aḷacaḳsıŋ, mezmursuŋ. 

(82) [hasankiyaḷıḷar] aynı yayḷaya göçer di, aḳġuyu deris. (83) yoḳ gendi antelleniŋ ora, 

gembos ȯvası var, oranıŋ batı tarafı. (84) maḷımızı baḳardıḳ, onu güderdik. (85) ordan 

göçerdik şėye güzlemeye, pelide, pelide. (86) otḷaḳíyēle aḷırdıḳ çetmiden, ġaşşaḳḷıdan 

işde oḷḷardan aḷırdıḳ. (88) çetmi, ǥóynem, ǥóya orda pelit oḷur, pelide göçeriz. (89) 

otḷakíyesini veriyis, ora göçeris. (90) ekimiŋ yirmisi dedi mi ordan ġaḳarıS buba. (91) 

nereye gedeŋ, manavġada. 

 (92) pėynir yaparız, birē birikdiriyiz, mayaḷarız. (93) ondan sōna deriye ġatarıs, deriden 

de del ̮e ġoruz. (94) deri esgiden, aḷtı ayḷıḳ mı, bi senelik mi, deriyi ısḷadırız, gözel 

yıḳarız, gözelce síyırıyız, çivileriz. (95) deriye ġatarız pėyniri, ȫle oḷmayȧn 

gelişi‿gözel  şėy yōḳ. (96) ordan çivi oḷmayȧn oḷur mu canım? (97) dibi tarafından 

çivilersiŋ, bi de ipile bōduŋ mu ya, āzından doḷdurusuŋ, basarsıŋ. (98) āyēn ay hatma, 

aḷıḳ satan mı varıdı pėynir? (99) şíndi biri dediy‿kin bėyşērinde de aḷan yoḳ. (100) úlen 

dedim, ben ġadere bunu bi ġonyaya götürė̄n baḳān bu pėyniri dedim. (101) nėy̥se 

ġonyaya eletdim, ġayrı mobaḷı ǥúnē üsdüne yapdıysa, veḷāsıḷı verdik orda pėyniri. (102) 

úlen ėyi paraya vėrdik beriye baḳa. (103) beride heç aḷan yoḳ, milletiŋ pėyniri 

bėyşērinde. 

(104) çadırıŋ üç dirė̄, sekiz bǡ oḷur, āşdan çanǡ oḷur içinde. (105) ġavaḳdan yapıḷırdı, 

şimşirden de yapıḷırdı. (106) çanaḳ ǥóya direk iki tarafa ġıpranmasın dėye. (107) ayēn heP 

yaḷan oḷdu hatma be, vāy be. (108) gėçi ḳıḷından oḷurdu. (109) cini köseniŋ davarına 

vardım. (110) on kile būday ölçüverdi ġayrı. (111) şėy‿aḷmış, kepeneğ‿aḷdım ōḷum dedi. 

(112) ġuzu yuŋuymuş, pup pup pup dėyiverdi, dǡḷdı vardı getdi. (113) on kile būday 

ölçüverdi, ėyi bilirin. (114) heç kėyilmēyor sikici, yuŋ oḷacaḳ múbārek. (115) yā adamıŋ 

mesmi bi davarıŋ örtüsü yoḳ. (116) arap beleŋinde, hacı duranıŋ davarı da arap 

beleŋinde ġışḷar. (117) vardıŋ mı, o dǡ heḉ duyduŋ mu bilmen. (118) arap beleŋi piynarḷı, 



481 

 

kirişli ġayrı. (119) buynuz nahıḷ? (120) hindi adam geliyoru s rḷa, ḷaḳaş dė̄yoruḷar bi şėy 

var. (121) buynuzu kesiyoru, ġışḷadıyoru.  

(122) na‿zaman? (123) iki kel ōḷaḳ var işde. (124) ōḷaḳḷarıŋ işemī oḷma mı? 

(125) būday ekerdik. (126) evel bu ġadar doŋuz yoğudu. (127) hatdē ona gelirdik harmana. 

(128) doŋuz çoḳ d ldi, on iki, on üş şėy‿oḷurdu. (129) demē‿kin senede hindi on iki, on 

üş ġunḷāyoru. (130) gözümüle gördüm, on iki gördüm ayatḷıda. (131) köpek varıdı, cıyır 

cıyır heP bōdu atdı. (132) iki senede nōḷur, o dāḷar heP doŋuz oḷur, doŋuzdan geçilmēyor. 

(133)  hindi eken de yoḳ, diken de yoḳ. 

(134) sen nėyde çaḷışıŋ dede? (135) ėyi buba, aḷḷah versin. (136) hayırḷısı nāsiP‿barısa oḷur. 

(137) eveli ērtmen varıdı, ȫretmen dėyi bi şėy yoğudu. (138) ȫle ȫretmenlik nerde? (139) 

yirmi doḳuz harfi bellemiş adam, anca işde çocuḳḷarı birikdiriyoru, gösderiyoru bi şėy. 

(140) ben de vardımıdı cāmiye. (141) bizim köydenidi, aşşā köydenidi ırāmatḷı, amcam 

sizi yeŋi sene aḷayın dedi, biz oḳuyamadıḳ. (142) dā çayiçinden gellillerdi, 

ġamışdamdan, o dāḷardan, aşşā köyden, biriğillerdi. (143) heP oḳudurdu, o oḳudurdu. 

(144) burdan yörürdü çocuḳḷar doḷbazḷara. (145) benim güçcǖm mesele, hüsēn ırāmatḷı 

ben gedecēn dedi. (146) bayǡ böyüdüydü, bubam ırāmatḷıya ben gedecēn, ben annaman 

dedi. (147) bi sātda varıḷırdı yörüye yörüye, bi sātda her çocuḳ varamas. (148) hindi eviŋ 

öğünde hurda bineller. (149) zabāḷa ġaḳdı mı hurda bineller, orda da ineller. 

(150) biz de oynardıḳ. (151) bizim hindiki cāminiŋ orda daşı ġızdırıdıḳ, atardıḳ. (152) ısdıḷıyı 

kim buḷdu? (153) ben buḷdum dėyen üterdi. (154) çellik, zopa bȫle oḷur bi de fellik oḷur, 

vuruduḳ. (155) ayēn ġoca bubam ırāmatḷığíl oynardı yayḷada, ġoyŭverilerdi ġayrı. (156) 

cıŋġırā çoḳ bindim, āşdan. (157) şȫle ederiz ortasından, tam ortasından ona bi şėy 

yaparıS delik gibi, onuŋ üsdüne çıḳdīnda doḷanır ġayrı. (158) iki‿ğişi biner iki‿ğişi, 

biri bi yanna biner, biri bi yanna. (159) gendi yapdīmız saḷḷaŋġıçḷara bindim. (160) 

siklenbiç de oynardıḳ. (161) ben hile ėyi siŋlenirdim. (162) hey gidi geçip geden ömrümüz.
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4. SÖZLÜK 

 

A 

ā (I): Ağa. 9/33 

ā (II): Ak, beyaz. 7/43 

ā-: Yükselmek; yayılmak. 9/95 

: Ağa. 3/28 

ḷıḳ: Ağalık, beylik. 3/23 

a͜åsdos: bk. avusdos 9/142 

aba: Abla. 21/453 

abdıḷḷa: Abdullah. 3/72 

ābėy: bk. ābi 8/488 

abı̆ḷa: bk. abıḷa 22/35 

abıḷa: Sözü geçen hanım, hanımefendi. 

9/42 

ābi: Ağabey. 8/220 

ābī: bk. ābi 12/93 

ābiy: bk. ābi 22/250 

aḉ ġaḷ-: Karnını doyuramamak. 9/191 

āḉ: bk. āğ̥aş 8/159 

āc‿oḷ-: Ağaç gibi sertleşmek. 8/100 

acabā: (<Ar.ʿacebā) Acep. 20/10 

acamıḷıḳ: Askerlik yapacakların ilk 

eğitim aldıkları dönem. 20/226 

ācıḳ: Azıcık. 6/115 

aÇcıḳ: bk. ācıḳ 23/167 

açıḳca:  Gizli bir yönü kalmaksızın. 

14/3 

ād: Ad, isim. 17/227 

åda: Su kenarındaki düz tarla. 24/166 

adaḳḷa-: Yayan yürümek. 22/572 

ådam: (<Ar. ādem) Kişi. 24/223 

ādet: (<Ar. ʿādet) Görenek. 4/69  

á͜ĕl: (<Ar.ʿiyāl) Karı, eş. 14/29  

áfendīm: Söz bağlayıcı bir sözcük, 

“efendime söyleyeyim”. 20/32 

afFėt-: Bağışlamak. 17/220 

aFĭyon: Afyon. 3/75 

aFŭyon: bk. aFĭyon 8/327 

āğ̥: bk. ā (II)7/43 

āğ̥aş: Ağaç. 2/100 

āğoḷuḳ: Küpe Dağı’nda bulunan bir 

mevki. 9/193 
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āğşamılā: Akşamleyin, akşam üzeri. 

2/61 

áhāli: (<Ar. ahālī) Topluluk. 10/251  

ahıŕḷı: Konya’ya bağlı bir ilçe. 20/70 

a͜ırḷıḳ: Ağırlık. 8/324 

ā͜ĭr ā͜ĭr: bk. ǡr ǡr 23/96 

ā͜ĭr: Ağır, değerli. 23/169 

aḳ̬-: Akmak. 6/35 

aḳ‿baḳ: Ak pak, bembeyaz. 2/50 

aḳa: Ağabey. 9/196 

aḳcabėleŋ: bk. çetmi 24/99 

aḳḉay: Toroslarda yetişen ve çay 

olarak içilebilen bir bitki. 11/219 

aḳdar-: Aktarmak. 23/366 

aḳdeŋiz: Akdeniz. 8/128 

aḳġuyu: Akseki’ye bağlı Akkuyu 

yaylası. 27/43 

aḳma: Çamsakızı, reçine. 20/295 

aḳsȧḱi: Akseki. 8/151 

aḳseriyátle: Çoğunlukla. 8/33 

aḳşá: Akçe, para. 1/95 

ǡḷ: Ağıl. 21/306 

āḷ-: Almak. 6/1 

āḷ: bk. ǡḷ 23/273 

aḷ-: Evlenmek. 16/20 

aḷ: Ön. 25/170.  

aḷa çowaḷ: Çok renkli, giyecek 

saklanan çuval. 

āḷa-: Ağlamak. 9/36 

aḷaca: Birkaç rengin karışımından 

oluşan renk, ala. 21/282 

aḷacabėl: Antalya’yı Konya’ya 

bağlayan 1825 rakımlı geçit. 21/199 

aḷadā: Bir dağ adı, Aladağ. 22/68 

aḷaFat: (<Ar.ʿalāmet) Büyüklük, 

irilik. 22/481 

aḷămanya: Almanya. 9/185 

aḷămanyaḷı: Almanya’dan gelen kişi; 

metinde bir lakap. 25/198 

aḷaŋ: Alan, dışarı. 1/81 

aḷarcı: (<Fr. allergie) Alerji, 

duyarlılık. 25/42 

āḷaş-: Birlikte ağlamak. 10/29 

aḷaşşǡ ėt-: Alaşağı etmek. 2/39 

aḷat: (<Ar. ālet) Alet. 4/56 

aḷat íşler el ówünür: “Bir 

kimse ne kadar usta olursa olsun 

gerekli araçları olmadan kusursuz iş 

yapamaz” anlamında kullanılan bir 

söz. 4/55 
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aḷāya: (<Ar. ‘Alā‘iyye) Alanya. 3/82  

aḷaya: bk. aḷāya 3/99 

äle-: Elemek. 18/121 

alētdin depesi: Konya’nın merkezinde 

bulunan Alâeddin Tepesi. 7/6 

aleykimselem: Bir selamlama sözü, 

aleykümselam. 3/153 

aḷı: Ali. 10/17 

aḷışḷıoḷuḳ: Küpe Dağı’nda bulunan bir 

mevki. 9/193 

aliksan paşā: Kurtuluş Savaşı 

komutanlarından Ali İhsan Sabis. 

20/204 

āli oḳuḷu: Askerde okuma yazma 

bilmeyenlerin gittiği okula verilen ad. 

22/136 

aḷḳoḷ: (<Fr. alcool) Alkol. 8/482  

aḷḷǡ var: “Doğrusunu söylemek 

gerekirse” anlamında kullanılan bir 

söz, Allahı var! 8/60 

aḷḷā: bk. aḷḷāh̥ 22/295 

aḷḷah ġabíl‿ėtsin: Bir temenni sözü, 

Allah kabul etsin! 2/83 

aḷḷāh̥ tāḷa: Allahutaala. 8/67 

aḷḷah t na: bk. aḷḷāh̥ tāḷa 8/321 

aḷḷāh̥: Allah, Tanrı. 2/9 

aḷma: Elma. 22/317 

aḷtınbaş: İvesi cinsi koyun. 17/71 

am: Dişilik organı. 21/394 

áma: bk. ammā 6/6 

āmaḳḷıḳ: Ahmaklık. 5/40 

amanat: (<Ar. emānet) Emanet. 

21/536 

amānat sandī: Emanet sandığı. 

9/112 

amánet: bk. amanat 10/258 

ámanet: bk. amanat 10/261 

amanet: bk. amanat 2/120  

amáríḳa: Amerika Birleşik Devletleri. 

15/154 

āmat: Ahmet. 9/42 

āmaT: bk. āmat 17/84 

āmáT: bk. āmat 9/172 

āmatḷar: Manavgat’a bağlı Ahmetler 

köyü. 6/7 

ámca: bk. amĭca 21/467 

amcōḷu: Amca oğlu. 4/95 

ámeliyetli: Ameliyatlı. 10/282 

āmeT: bk. āmat 9/94 

amĭca: Amca. 2/9 
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āmir mēmur oḷ-: İş sahibi olmak. 

8/108 

ammā: (<Ar. ammā) Ama, fakat. 184  

ámma: bk. ammā 1/96 

ámmi: bk. amĭca 22/245 

ana: Anne. 1/153 

anadan oḷur tana: “Çocuğu 

anne yetiştirir” anlamında bir özdeyiş. 

27/23 

āna- (I): Hayvanların toprakta yatıp 

yuvarlanması. 8/545 

āna- (II): bk. aŋḷa- 22/105 

anaḉ: Yavru yetiştirecek duruma 

gelmiş olan hayvan. 9/265 

anaḷıḳ: Kaynana. 10/210 

ānam: (<Ar. aġnām) Sayım vergisi, 

ağnam. 17/191 

anamaS: Isparta’ya bağlı Anamas 

Dağı’nın eteğinde bulunan yaylalar 

topluluğunun genel adı. 19/23 

ancāḳ: Ancak, yalnızca. 20/38 

andıS: Yaprakları dikenli olan bir çeşit 

ardıç. 22/305 

anıda: Anında. 11/97 

anĭdá: bk. anıda 22/275 

āníde: bk. anıda 11/95 

anna: bk. aḷḷāh̥ 27/54  

anná: bk. ana 6/101 

anna-: bk. aŋḷa- 27/146 

annenne: Annenin annesi. 10/206 

antálle: bk. antelle 10/13 

antaḷle: bk. antelle 15/9 

antálya: bk. antelle 10/268 

antaḷyá: bk. antelle 4/18 

antelle: Antalya.7/47 

aŋ (I): Tarla sınırı. 22/231 

aŋ (II): bk. eŋ 9/277 

áŋ: bk. eŋ 23/326 

aŋġara: Ankara. 4/87 

aŋḲara: bk. aŋġara 21/465 

aŋḷa-: Anlamak. 6/106 

aŋḷaT-: Anlatmak. 2/42 

aŋna-: bk. aŋḷa- 9/166 

aŋnaş-: Anlaşmak. 24/168 

aŋnaT-: bk. aŋḷaT- 18/15 

aŋnayış: Anlayış, düşünce. 21/541 

apaḷa-: Emeklemek. 5/33 

apandis: (<Fr. appendice) Apandisin 

iltihaplanması, apandisit. 21/502 
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apantis: bk. apandis 21/533 

aPdaḷ: Davul, zurna çalan, çalgıcı 

(çokça Çingene). 3/147 

aPdesli namazḷı: İyi kişi. 7/57 

apTaḷ: bk. aPdaḷ 16/191 

ǡr ǡr: Yavaş yavaş. 23/342 

ar(ı)n: Alın. 25/160 

arȧ-: Aramak. 15/114 

arab‿otu: Arapsaçı bitkisi. 8/168 

arabȧ: Araba, taşıt. 24/11 

arabaşı: Çokça koyun veya tavuk 

etiyle hazırlanan, pişmiş hamur ile 

birlikte yenen çorba. 11/74 

arabisdan: Suudi Arabistan. 8/444 

ārana: Seydişehir ilçesine bağlı 

Çatmakaya köyünün eski adı, Arvana. 

21/182 

araP: Arap. 3/154 

araP bėleŋi: bk. arap beleŋi 4/109. 

arap beleŋi: Gündoğdu mahallesinde 

bir mevki.27/116 

araşdır-: Araştırmak. 3/109 

araşdırmacı: Araştırmacı. 4/111 

arāzı: (<Ar. erāżī) Arazi. 2/63  

aŕazı: bk. arazı 20/47 

arāzí: bk. arāzı 6/16 

ardıḉ: Ardıç ağacı. 3/167 

ardıÇ‿ācı: bk. ardıḉ 11/173 

ardış: bk. ardıḉ 21/434 

ārı-: Ağrımak. 23/385 

ārı dur-: Ağrısı dutmak.  9/159 

arı: Katışıksız, halis, saf. 12/280 

ārı: Yönünden, tarafından. 8/421 

arıḷıḳ: Ocaklı kimseye verilen bir 

miktar para ya da armağan. 22/277 

ǡrḷa-: Konuğa ikramda bulunmak. 4/43 

ǡrḷaş-: Ağırlaşmak. 17/143 

ǡrḷıḳ (I): Ağırlık. 7/18 

ǡrḷıḳ (II): Başlık parası. 19/99 

armıt: Armut. 22/60 

armıd‿ācı: Armut ağacı. 

17/25 

arpaḷıḳ: Yavrudoğan köyünde bir tarla 

adı. 22/526 

arzaḷan-: Rahatsızlanmak. 13/5 

arzaḷı: Rahatsız, hasta. 9/214 

aS: Az. 3/134 

  as̱ ḉoḳ: Az çok, bir parça. 20/193 

asabı: (<Ar. ʿaṣabī) Sinirli. 15/172 
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asar: 1. Hisar. 2. Bir köy adı. 21/266 

ásas: bk. ases 18/18 

aScıḳ: bk. ācıḳ 23/302 

ases: (<Ar. esās) Temel. 17/23 

ásger: (<Ar.) Asker. 3/74 

asgerlik: Askerlik. 2/4 

ásgi: Eski. 8/339 

āsím: Asım. 26/92 

äsker: bk. ásger 21/62 

äsKere gėt-: Askerlik ödevini 

yapmak için orduya katılmak. 11/51 

äsKerlik yap-: Ordu 

hizmetinde bulunmak. 11/51 

askiyā: (<Ar. eşḳiyā) Haydut. 27/76 

asḷım: (<Fr. asthme) Astım hastalığı. 

9/216 

assubay: Astsubay. 10/340 

asvat: (<Fr. asphalte) Asfalt. 20/23 

as ya: Asya kıtası. 2/84 

aş- (I): Erkek hayvanın dişisiyle 

çiftleşmesi. 20/278 

aş- (II): Açmak. 1/14 

aş: Aç. 23/63 

áş-: Eşmek. 24/113 

āşa: Ayşe. 2/122 

āşam: Akşam. 2/63 

āşám: bk. āşam 1/8 

āşdepesi: Akseki’ye bağlı Ağaç Tepesi 

yaylası. 25/182 

aşıḷ-: Açılmak. 11/122 

aşır: (<Ar.ʿāşūrā) Aşure ve aşurenin 

pişirildiği ay. 21/317 

aşiret: (<Ar.ʿaşīret) Yörük ailelerinin 

oluşturduğu oymak. 4/30  

aşḷıḳ: Açlık. 7/47 

aşşā: Aşağı. 14/32 

aşşǡ yoḳarı: Aşağı yukarı, 

yaklaşık. 3/69 

aT: bk. ād 22/381 

atacaḳ: Hallaç tokmağı. 23/192 

ataḷıḳ yap-: Ataya yakışır davranışta 

bulunmak. 26/44 

ataş: (<Far. āteş) Ateş, od. 3/25  

ataş aḷ-: Yanmak, tutuşmak. 

10/73 

    ataş dut-: bk. ataş aḷ- 15/73 

    ataşḷa-: Tutuşturmak, yakmak. 

12/182 
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atatúŕk: Mustafa Kemal Atatürk. 

20/204 

atdır-: Güçlü bir şekilde fırlatmak. 

8/37 

áteş: bk. ataş 12/163 

atġı: Atkı. 21/515 

atĭŕāv: bk. etrāF 20/190 

atmış: Altmış sayısı. 3/83 

aTmış: bk. atmış 22/131 

át rav: bk. etrāF 8/523 

sdos: bk. avusdos 7/4 

sTos: bk. avusdos 22/424 

av-: Aşağı inmek. 21/422 

avantaÇ: (<Fr. avantage) Avantaj, 

yarar. 8/480  

åvasın: bk. avasın 16/82 

avasın: Manavgat’a bağlı Yaylaalan 

köyünün eski adı. 13/11 

åvçaḷa-: bk. avḳıḷa- 26/122 

ável: bk. evel 12/60 

ável: bk. evel 22/225 

ävelkǖn: bk. evelkǖn 20/206 

ávet: Evet. 22/334 

avır: Ağır, hafif olmayan. 23/338 

av̥ır: Fiziksel sebeplerden dolayı güç 

işiten (kulak). 13/100 

avır cezā: Ağır ceza mahkemesi. 9/85 

avırḷa-: Ağırlamak. 4/80 

avı̊t-: Kandırmak. 24/84 

avız (I): Ağız. 9/45 

avız (II): Yeni doğurmuş memelilerin 

ilk günlerdeki koyu sütü. 11/78 

avḳıḷa-: Avuç içinde sıkıştırmak, 

ovmak, ovalamak. 11/214 

avḷıca: Akseki ilçesinde bulunan 

Kepez’e yakın bir konalga. 4/30 

avrana: bk. ārana 21/320 

avrat (1): (<Ar.ʿavret) Karı, eş. 11/260  

avrat (2): (<Ar. ʿavret) Kadın. 21/21 

avşam: bk. āşam 17/116 

avusdos: (<Lat.) Ağustos ayı. 21/317 

åvuş: Avuç. 8/447 

ayaḳcaḳ (I): Dokuma tezgâhı ayaklığı, 

ayaklık. 11/139 

ayaḳcaḳ (II): Merdiven. 21/418 

ayaḳçıḳ: bk. ayaḳcaḳ (I) 16/198 

ayaḳġabı: Ayakkabı. 8/98 

ayaḳḲabı: bk. ayaḳġabı 12/18 

ayaḳḳap: bk. ayaḳġabı 12/128 
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ayatḷı: Bir yayla adı. 27/4 

aydaş: Zayıf, cılız bebek. 18/113 

áye: bk. hėye 26/134 

áyēn: Ya, yahu. 21/183 

ayın oyun: Öteberi, ufak tefek. 21/206 

ayıpsın-: Utanmak, ayıp saymak. 

8/218 

ayıtḷa-: Ayıklamak, temizlemek. 

22/330 

ayile: (<Ar. ʿaʾile) Aile. 8/107  

āyit: (<Ar.ʿāʾid)  Ait, ilişkin. 27/77 

aynán: (<Ar.ʿaynen) Aynıyla. 4/59 

ayranı ġabar-: Yerinde duramamak, 

sabrı kalmamak. 22/426 

ayrá̄ten: bk. ayrıġatdán 23/94 

ayrıġatdán: Ayrıca. 8/85 

ayrı̄ğ̥atdan: bk. ayrıġatdán 8/475 

ayşa: bk. āşa 21/17 

ayvah: (<Far. eyvāh) Üzülme sözü. 

24/83 

ay : bk. ay meh̥ 27/30 

ay meh̥: Keçi, koyun gibi hayvanları 

kovmak için söylenen bir seslenme 

sözü. 27/26 

āz: bk. avız (I) 1/105 

ǡz: bk. avız (I) 9/10 

az-: Hayvanların iki ayrı ırktan 

doğması. 22/388 

āza: (<Ar. aʿżā) Muhtar yardımcısı. 

15/120 

azıḳ: Yol yiyeceği. 11/183 

ā : Hayır. 11/57 

B 

bā: Deste, bağ. 8/12 

ba͜ã: bk. bene 20/118 

båba: bk. boba 2/55 

babă‿ocā: Baba yurdu. 18/21 

bācaḳ: Bir yığını bağlamaya yarayan 

nesne. 22/322 

bacı: Abla. 2/122 

bāça: (<Far. bāġçe) Bahçe. 12/200 

bāçá: bk. bāça 8/534 

bāçe: bk. bāça 8/533 

badıḷcan: (<Ar. bādicān) Patlıcan 

bitkisi ve meyvesi. 22/332 

bāğ̥cí: Bağcı, bağban. 21/519 

bāğırsıḳ: Bağırsak. 21/535 

bāğ̥ırsıḳ: bk. bāğırsıḳ 23/193 

bāh̥a yėtme-: Paha biçilemez. 4/61 
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bahaḷa-: Pahalanmak. 8/366 

bāh̥çá: bk. bāça 6/26  

baḳaran: Antalya - Konya sınırında 

bulunan bir yayla. 9/18 

baḳḉa: bk. bāça 8/373  

baḳġaḷ: (<Ar. baḳḳāl) Küçük market. 

24/230 

baḳıcı: Kaybolan nesnelerin yerini 

gördüğüne inanılan falcı. 8/89 

baḳıt-: Baktırmak. 15/11 

baḳ̬sėt-: Bahsetmek. 20/196 

bāḳur: Bir sosyal güvenlik kurumu, 

Bağ-Kur. 26/61 

bāḷa-: Bağlamak. 2/37 

baḷabaḷıḳ: (<Ar. ġalebe+ T. +lik) 

Kalabalık. 17/58 

bāḷan-: Kapanmak. 13/86 

balíḱesiŕ: Balıkesir. 20/225  

baḷḳan: Karın erimesinden ya da 

yağmurdan sonra meydana gelen 

durgun su. 8/143  

baḷḳı-: Suyun halkalanarak 

dalgalanması. 23/427 

bälki: Belki. 2/8 

banya: (<İt. bagno) Banyo. 8/358  

banyå: bk. banya 8/357 

bǡr-: Bağırmak. 2/58 

bar: bk. vār 27/136 

bāra: Seydişehir ilçesine bağlı 

Kumluca (Bağra) köyü. 21/165 

barabar: (<Far. berāber) Beraber, 

birlikte. 10/288 

barābár: bk. barabar 10/74  

barábár: bk. barabar 24/250 

barāber: bk. barabar 3/83  

baraḉ: bk. baraç 26/22 

baraç: (<Fr. barrage) Baraj. 10/345  

baraÇ: bk. baraç 14/33 

barça barça: Parça parça. 18/77 

barı̊t: (<Far. bārūd) Barut. 4/25  

bāriye: (<Ar. baḥriyye) Denizci asker. 

8/385  

barmaḳ: Parmak. 21/361 

baryaḳ: Bayrak. 11/41 

bas-: Çiftleşmek. 8/38 

basara: Bitkilere zarar veren bir 

hastalık, külleme. 22/479 

basġı: Bal peteği. 23/175 

basġí yap-: Zorlamak. 20/53 



491 

 

basma: Üzerinde bası ile yapılmış 

renkli biçimler bulunan pamuklu 

kumaş. 21/282 

baş‿åḷ-: bk. baş‿oḷ- 10/23 

baş‿oḷ-: Birinci olmak. 10/13 

başġa: Başka. 6/18 

bāşış: (<Far. baḫşiş) Armağan. 16/79 

bǡşḷa-: Bağışlamak. 10/440 

başḷar: İbradı ilçesine bağlı bir köy. 

1/116 

başşaḳ yap-: Başaklanmak. 2/121 

batdāniye: (<Ar.) Battaniye. 10/7  

batdāniyė: bk. batdāniye  10/8 

batı ǥúney: Güneybatı. 9/18 

batma: Yemlik, ahır yemliği. 8/377 

batman: Yaklaşık sekiz kilogram 

ağırlığındaki ölçü birimi. 21/163 

batTāniye: bk. batdāniye 22/327 

bayǡ: Epeyce, bir hayli, oldukça. 7/75 

bāzan: (<Ar. baʿżen) Kimileyin. 19/94 

bazar (I): (<Far. bāzār) Belli bir şeyin 

satıldığı yer, pazar. 5/16  

bazar (II): Pazar günü. 22/176 

bazar etmė̄: Fırın ekmeği. 16/169 

bazarḷa-: Pazarlamak. 3/116 

bázarḷığ‿ėt-: bk. bazarḷıḳ ėt- 24/186 

bazarḷıḳ ėt-: Pazarlık etmek. 24/135 

bāzı: (<Ar. baʿż) Bazen. 16/119 

ḇe: (<Ar.) Ve bağlacı. 9/101  

be̊bek: Bebek. 22/358 

bėç: bk. bėş 17/187 

bedeva: (<Far. bād + Ar. hevā) 

Herhangi bir bedel ödemeden. 15/183 

bedevá: bk. bedeva 26/56 

bedirmu͜ãrı: Akseki’ye bağlı Cevizli 

yakınlarında bir mevki. 9/38 

b n-: Beğenmek. 7/62 

beğ: Bey. 2/94 

beğ̥: bk. beğ 3/21 

bēh̥(i)r: bk. bēr 10/251 

bekci: Bekçi. 9/38 

bekÇi: bk. bekşi 20/190 

beker: (<Ar. bekār) Evlenmemiş 

kimse. 15/204 

bekėr: bk. beker 22/27 

bekirli: Manavgat Yörük aşiretlerinden 

biri. 17/88 

bekmez: Pekmez. 3/116 
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bekşilik: Bekçilik. 1/63 

bėl: Bel, geçit. 10/112 

be̊l-: bk. bel- 22/387 

bel-: Bölmek. 21/365 

belber: (<Far. berber) Erkek berberi; 

metinde lakap. 24/171 

bėldibi: Yörüklerin yaylaya çıkarken 

konakladıkları bir mevki. 11/178 

bele: (<Ar. belā) Bela, dert. 2/7  

bele oḷ-: Sıkıntı ve zarar 

vermek. 23/377 

bele-: Çocuğu kundaklamak, sararak 

yatırmak. 11/126 

bėleŋ: Belen, dağ geçidi, bel. 14/48 

bėleŋobası: Manavgat’a bağlı 

Belenobası köyü. 8/450 

bė̄lik çėşmeden su içme-: “Resmî 

işlerde dikkatli olmak gerekir” 

anlamında kullanılan bir söz. 26/62 

beliş-: Bölüşmek. 15/84 

be̊liştir-: Bölüştürmek. 22/455 

bėlle- (I): Tanımak, öğrenmek. 10/341 

bėlle- (II): bk. sik- 22/258 

belli: Bari. 1/89 

bellḷoḷ-: Belli olmak. 24/223 

belmeburnu: Yalıhüyük yakınlarında 

bir mevki. 21/184 

bėḷuva: Manavgat’a bağlı bir yayla adı. 

27/6 

be̊lük: Bölük. 4/90 

bēn-: Beğenmek. 10/172 

bene: (<ben+ge) Bana. 10/431 

benliklik: Benlikçilik. 4/70 

beŋ(i)z: Beniz, yüz. 9/96 

beŋzer: Benzer. 6/93 

bēr: (<Far. behre) Koşul, özellik. 

10/91  

bēŕi:  -dAn bu yana. 20/10 

bėS: bk. bėz 18/55 

besdel: bk. ġarmaç 22/468 

beserek: Dişi boz deve ile erkek buhur 

devenin çiftleşmesinden doğan erkek 

tüylü ve besili, damızlık deve. 7/27 

bėş: Beş. 1/3 

bėş şüzlúḱ: bk. bėşi birlik 16/63 

bėş‿şüz: Beş yüz. 2/72 

bėşbarmaḳ dǡ: Kıbrıs’ta bulunan 

Beşparmak Dağları. 8/331 

bėşġonaḳ: Manavgat ilçesine bağlı bir 

mahalle, Beşkonak. 9/105 
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bėşi birlik: Beşi bir arada altın kolye. 

26/134 

bėşi birlíḳ: bk. bėşi birlik 16/63 

bėşḲonaḳ: bk. bėşġonaḳ 23/444 

bėşşik: Beşik. 3/165 

betçēre: (<Far. bed+ çehre) Kötü yüz 

ifadesi. 2/59  

betun: (<Fr. béton) Beton. 14/36  

bėy: Eş, koca. 5/7 

bėyaS: bk. bėyaz 21/273 

bėyaz: (<Ar. beyāż) Ak, kara karşıtı. 

9/241  

bėydīn: Manavgat’a bağlı Beydiğin 

köyü. 1/101 

bėyfendi: Beyefendi. 10/199 

beyik: bk. böyük 5/15 

bėyşēr ǥólü: Beyşehir Gölü. 8/406 

beyşēri: Konya’nın Beyşehir ilçesi. 

11/179 

be̊yúḱ: bk. böyük 4/95 

bėz: Dokuma, çaput. 7/66  

ḇezirġan: (<Far. bāzergān) Tüccar. 

22/514 

bı̊çaḳ: bk. buḉaḳ 22/463 

bıçıçekī: Bodanya yakınlarında bir 

mevki. 17/130 

bıḳaç: Birkaç. 4/12 

bıraḳḷa-: Atmak, fırlatmak. 10/26 

bı̊randa: (<İt. branda) Su geçirmeyen 

kalın bez. 4/45  

bışġı: Bıçkı. 20/155 

bi: Bir. 1/4 

biḉ-: Biçmek. 16/100 

bicēcik: bk. bicė̄z 20/71 

bicė̄z: Biricik, tek. 10/317 

bicēz: bk. bicė̄z 24/73 

biçil-: Pişik olmak. 25/174 

biġaş: bk. bıḳaç 9/84 

bilāder: bk. birāder 9/40  

biḷassa: (<Ar. bi’l-ḫāṣṣa) Özellikle. 

8/584  

bilen: Bile, dahi. 15/35 

biḷos: Akseki’ye bağlı bir köy, 

Mahmutlu (Bergos)? 21/231 

bināsip: (<Ar. munāsib) Uygun. 

22/247 

biŋ: Bin sayısı. 2/2 

bíŋ: bk. biŋ 9/2 
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bindaḷḷı: Gelinlerin giydikleri sırma 

işlemeli kaftan. 19/96 

biŋer: Bin sayısının üleştirme sayı 

sıfatı. 14/38 

biŋ͡glerce: Çok sayıda, binlerce. 15/58 

biŕ: bk. bi 20/14 

bir̥: bk. bi 7/43 

birāder: (<Far. birāder) Erkek kardeş. 

3/107  

bíraḳ-: Bırakmak. 15/11 

biráz: bk. birez 17/5 

birė̄: (<bireği) İyice. 22/472  

birē: bk. birė̄ 3/76  

birez: Biraz. 3/104 

birġaç: bk. bıḳaç 9/60 

biriğinti: Birikme. 17/46 

bis: Kediyi kovma sözü. 23/419 

bisi: Kediyi çağırma sözü. 23/419 

bíş- (I): bk. biş- (II) 8/182 

biş- (I): Pişmek. 23/65 

biş- (II): Biçmek. 11/28 

bíş- (II): bk. biş- (III) 23/20 

biş- (III): Keçe gibi nesnelerin 

kullanılacak duruma gelmesi. 12/241 

biş- (IV): Pişik olmak. 11/128 

bişėy̥: Bir şey. 21/205 

bişi: Mayalı hamurdan yapılan, yağda 

kızartılarak pişirilen bir yiyecek türü. 

12/323  

bişir- (I): Pişirmek. 4/65 

bişir- (II): Keçeyi kullanılacak duruma 

getirmek. 23/18 

bişirgeç: Ekmek pişirmekte kullanılan 

ağaç çevirgeç. 16/181 

bişşėk: bk. bişşek 6/71 

bişşek: Yayık dövmede kullanılan 

araç. 11/196 

bit: bk. bi 22/238 

bit-: Meydana gelmek, hasıl olmak, 

çıkmak. 12/1 

bitir-: Kızı vermeye razı etmek. 10/179 

bíz: Biz. 6/50 

biz: Delmek için kullanılan, çelikten 

yapılmış, sivri uçlu ve ağaç saplı araç, 

tığ. 21/245  

bȱ: bk. bi 8/440 

bo: bk. bȯ 17/192 

bō-: Boğmak. 10/104 

bȯ: Bu. 8/212 
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bȱ‿gün: Bir gün. 1/30 

bȱ‿sürü: Birçok. 11/286 

b z: Boğaz. 13/56 

bō͜az: bk. b z 21/122 

b zyurd: Akseki sınırları içinde yer 

alan bir yayla. 12/33 

boba: Baba. 1/3 

bȯba: bk. boba 2/116 

bobaḷıḳ: Kaynata. 15/199 

boḏāmatḷı: bk. bozāmatḷı 9/11 

bodanya: (<Rum. Potamia) Akseki 

ilçesine bağlı Bademli köyünün eski 

adı. 9/2  

bodŭrum ġatı: Bodrum katı. 1/121 

bōğ̥azġuyu: Göktepe yaylası 

yakınlarında bir mevki. 21/204 

boḷar-: Bollaşmak. 8/345 

bȫle bȫle: Böyle böyle, bunun gibi. 

4/14 

bó̄le: bk. bȫle 20/10 

bȫle: Böyle. 12/16 

bȫleşdir-: Bölüştürmek. 8/28 

bȱlezik: bk. bülezik 26/133 

bȯḷġaŕísdan: Bulgaristan. 20/205 

bȱlle: bk. buḷḷa (II) 15/102 

bólük: Bölük. 15/180 

bȫn: Bugün. 10/147 

boncuġ: Boncuk. 20/117 

bȫr: Böğür, yan taraf. 2/125 

bȯrçaḳ: Baklagillerden, mercimeğe 

benzeyen taneleri hayvan yemi olarak 

kullanılan bir bitki (Vicia ervilia). 

21/113 

bȫrek: Börek. 16/142 

bȯrş: bk. borş 10/272 

borş: Borç. 10/256 

borşḷan-: Borçlanmak. 26/65 

bortḷacı: Gebe deve. 25/87 

bosdan: (<Far. būstān) Salatalık 

22/29 

bȱsēl: bk. büsēl 22/119 

bȱssürü: bk. büsēl 25/181 

bōşa: Bohça. 11/183 

boşat-: Boşaltmak. 1/152 

boşḷa-: Bir şeyi yapmayı bırakmak. 5/7 

botḷa-: Devenin yavrulaması, doğum 

yapması. 8/54 

botḷacı: bk. bortḷacı 12/91 

bó͜ún: bk. bȫn 16/160 
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bó̄͜ün: bk. bȫn 20/26 

boya: Renk. 21/284 

bóyle: Böyle. 8/11 

boyna: bk. boyŭna 15/192 

bóyúḱ: bk. böyük 8/182 

boyŭna: Sürekli, durmaksızın. 15/75 

boyunduruḳ: Çift süren hayvanların 

birlikte yürümelerini sağlamak için 

boyunlarına geçirilen bir tür ağaç 

çember. 10/65 

bozāmaTḷı: bk. bozāmatḷıḷar 11/18 

bozāmatḷıḷar: Oğuzların Yıva 

boyundan Bozahmetli Yörükleri. 8/356 

bozāmátlí: bk. bozāmatḷıḷar 12/2 

bozġı̊r: Konya’nın Bozkır ilçesi. 7/8 

bozġur: bk. bozġı̊r 21/32 

bozḳı̊ŕḷı: Konya’nın Bozkır ilçesinden 

olanlar. 20/52 

bozḷa-: Devenin acı acı bağırması. 

8/195 

bozḷaḳ: Eti yenen bir tür av kuşu. 

22/338 

böcü: Böcek. 12/157 

bö͜ün: bk. bȫn 6/97 

bö͜ünkü: Bugünkü. 23/444 

bö͜ürtlen: Böğürtlen. 3/134 

böyük: Büyük. 4/71 

böyült-: Büyültmek, büyütmek. 1/143 

böyüt-: bk. böyült- 26/39 

b tün: bk. bütǖn 6/16 

b yük: bk. böyük 8/268 

bu geliş: Bu defa, bu sefer. 16/148 

bú: bk. bȯ 17/177 

bū: bk. bȯ 20/180 

bú̄‿ğibi: Bu gibi, böyle. 24/25 

bú‿ğún: Bugün. 8/287 

buba: bk. boba 2/12 

buḉaḳ: Bıçak. 8/523 

bucaḳ: Köşe. 10/392 

buḉuḳ: Buçuk, yarım. 7/53 

būday: bk. buyday 7/9 

búgün: Bugün. 9/134 

būğ būğ ėt-: bk. bozḷa- 9/195 

buhur: Çift hörgüçlü, damızlık deve. 

13/30  

búḱ-: Bükmek. 4/46 

buḷa-: Karıştırmak. 6/37 
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buḷamaḉ: Koyu bir çeşit un çorbası. 

17/151 

buḷamaÇ: bk. buḷamaḉ 11/76 

buḷdur: Burdur. 24/31 

buḷḷa (1): Yeni ötmeye başlayan horoz. 

1/158 

buḷḷa (2): Biraz büyümüş civciv. 

23/279 

buḷuntu: Sokakta bulunup alınan 

çocuk. 27/58 

buŋa: Buna. 16/35 

burda: Burada. 4/13 

burḳaş: Su çevrintisi, girdap. 23/427 

burḲuşḷu: Kıvrılmış, kıvrık. 8/382 

burma: Eğirilmek üzere bükülmüş 

yün. 11/167 

busāne: Soğuk hava deposu, buzhane. 

25/67 

buyday: Buğday. 2/126 

buynuz (I): Boynuz. 8/327 

buynuz (II): Keçiboynuzu, harnup. 

21/286 

buyunduruḳ: bk. boyunduruk 8/583 

búyúr‿ėt-: “Buyurun” diyerek 

konuğu saygı ile içeri almak. 10/184 

buzǡ: Buzağı. 22/351 

buzāḷa-: Buzağı dünyaya getirmek. 

22/351 

buzaḷat-: Buzağı doğurtmak. 22/351 

bü‿sene: Bu sene. 4/118 

bü‿yüz: Bu yüz, bu taraf. 1/9 

büber: (<Rum.) Biber. 5/29 

bükme: Sacda pişirilen bir börek, 

gözleme. 10/173 

büküş: bk. bükme 18/126 

bülezik: Bilezik. 10/248 

bülle: bk. buḷḷa (II) 23/279 

bülüç: Kümes hayvanlarının 

yumurtadan yeni çıkmış yavrusu. 

10/154 

büsēl: Bir sürü, pek çok. 1/64 

bütȱn: bk. bütǖn 24/128 

bütǖn: Bütün. 16/157 

C 

cahíl: (<Ar. cāhil) Öğrenim görmemiş, 

okumamış. 20/64 

ca͜ıḷ: bk. cahíl 19/66 

cāl: bk. cahíl 25/4 

cámeken: (<Far. cāmekān) Bitki 

sıraları üzerine yarım daire kesitli 
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yerleştirilmiş iskeletlerin üzerinin 

örtülmesiyle elde edilen tünel. 12/143 

camıS: (<Ar. cāmūs) Manda. 22/422 

camızḷar: Bir Yörük topluluğu. 26/9 

cāmi: (<Ar. cāmiʿ) Cami. 2/80  

cá̄mi: bk. cāmi 1/121  

camí: bk. cāmi 7/39 

can elemetine: Can havliyle. 9/264 

cánābıaḷḷāh̥: Cenabıallah. 9/154 

canavar: (<Far. cānāver) Kurt. 9/47  

candarma (I): (<İt. gendarme) 

Jandarma. 7/37  

candarma (II): 1973’te vefat eden 

Bozahmetli Mehmet Öz’ün lakabı. 

17/39 

candȧrma: bk. candarma (II) 22/368 

candeve: Akseki ilçesine bağlı bir köy, 

Cendeve. 20/288 

cávāp: (<Ar. cevāb) Yanıt. 15/164 

cavır: (<Far. gebr) Gâvur. 4/42  

cavȯr: bk. cavır 10/396 

cay: bk. yay (I) 18/143 

cayḷa: Yayla. 25/21  

cehendem: (<Ar.) Cehennem, tamu. 

25/185 

cehiz: bk. çehiz 23/206 

cemeller: Akseki ilçesine bağlı bir köy. 

21/135 

cėneyet: (<Ar. cināyet) Cinayet. 1/4  

cenēze namazı: Cenaze gömülmeden 

önce kılınan namaz. 19/16  

ceŋgiz: Cengiz. 10/265 

cėp: (<Ar. ceyb) Cep.  2/129  

ceseretli: Yürekli, cesur. 3/26 

cesúr: (<Ar. cesūr) Yürekli. 23/232 

cėyran: (<Ar. cereyān) Elektrik. 8/535  

ceze vėr-: Cezalandırmak. 17/214 

cezēvi: Cezaevi, hapishane. 1/4 

cez vi: bk. cezēvi 17/95 

cıŋġıraḳ: Tahterevalli benzeri bir 

salıncak. 27/156 

cırcır: Pamuk işleme fabrikası, çırçır. 

10/274 

cırmaḳan: Dokuma tezgâhlarında 

selminin dönmesine ve durmasına 

yarayan çark. 12/276 

cıyır cıyır: Şiddetli, çabuk ve etkili bir 

biçimde, cayır cayır. 27/131 

cızadaḳ: Cız ederek. 10/52 

ciba: Küçük bahçe, avlu. 14/22 
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cice: Abla. 6/105 

ci͜ eri yan-:  Çok acı ve sıkıntı çekmek. 

19/14 

cilát: bk. cilet 18/108 

cilet: (<Gilette) İnce çelikten yapılmış, 

iki yanı keskin tıraş bıçağı. 11/102  

ciŋgen: Çingene. 3/148 

civa: (<Far. cīġa) Kuş tüyünden 

yapılan gelin başı süslemesi. 25/159  

civaḷa-: Gelinin başını süslemek. 7/70 

civcer: Küçük tuluk. 8/557 

civilde-: Cıvıl cıvıl ötmek. 22/22 

ciyer: Ciğer. 9/267 

ciz-: Çizmek. 3/123 

cizici: Temriye hastalığını arpa, iğne 

vs. ile çizerek iyileştirdiğine inanılan 

halk hekimi 8/85 

cizme: Çizme. 8/121 

cowaP vėr-: Yanıtlamak. 17/3 

cowap: bk. cávāp 21/400 

cökdür-: Çökertmek, çöktürmek. 

8/295 

cuḳḳa: Bir kuş türü, karatavuk. 22/338 

cumå: bk. cúma 13/65 

cúma: (<Ar. cumʿa) Cuma günü. 

12/335  

cúma‿aḳşamı: bk. cúmāşamı 11/41 

cúma‿ğün: Cuma günü. 21/223 

cúmā namazı: Cuma günü öğlen 

cemaatle kılınan namaz. 1/121. 

cúmāşamı: Perşembe günü. 22/176 

cúmāşamī‿ğ̥ün: bk. cúmāşamı 

22/175 

cúmāya gėt-: Cuma namazını kılmaya 

gitmek. 1/116 

cume̊rtesi: bk. cúmė̄rtesi 13/65 

cúmērtesi: bk. cúmė̄rtesi 22/176 

cúmė̄rtesi: Cumartesi günü. 12/323 

cumuriyet: Cumhuriyet 75, ekmeklik, 

beyaz bir buğday çeşidi. 2/126  

cura delikleri: Konya ve Antalya 

sınırındaki Kocadağ’ın zirvesinde 

bulunan delikler. 9/48 

ćülúF: (<Far. zulf) Şakaklardan sarkan 

saç lülesi. 4/72  

cüzden: (<Ar. cuzʾ+ Far. -dān) Küçük 

para çantası. 

Ç 

çā: Yaş, çağ. 21/205 
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ça͜ıḷḷı: İbradı ilçesine bağlı bir yayla, 

Çağıllı. 11/8 

çaḳaḷderesi: Manavgat merkezde, Side 

ve Sarılar arasında bir mevki. 3/157 

çaḳır: Olgunlaşmamış karpuz. 22/332 

çaḳış: Manavgat’a bağlı bir köy. 19/46 

çaḷ-: Yoğurt yapmak için sütü 

mayalamak. 6/78 

çaḷacaḳ: Yoğurt mayası. 22/487 

ḉaḷış-: Çalışmak. 15/169 

ḉaḷışdır-: Çalıştırmak. 15/169 

çaḷışġan: Çalışkan. 10/172 

çāḷ̥ḷı‿oḷuḳ: bk. ça͜ıḷḷı 24/89 

çaḷtı: Akasya ağacı. 22/309 

ḉamaşır: (<Far. cāmeşūr) Kirli 

giysileri yıkama işi. 16/208 

çamır: Çamur. 12/111 

çanaḳ (I): Yayvan, çukurca kap, tabak. 

21/166 

çanaḳ (II): Çadır direklerinin birleştiği 

yerdeki çanak biçimindeki tahtadan 

parça. 23/215  

ḉanaḳ: bk. çanaḳ (II) 4/48 

çanaḳġaḷá: Çanakkale. 10/398  

çanaḳġale b zı: Çanakkale Boğazı. 

2/48 

çanȧḳġale: bk. çanaḳġaḷá 3/74 

çaŋ: Çan. 8/566 

ḉaPıḳ: Çabuk. 18/98 

çaPıt bāḷa-: Bez bağlamak. 22/278 

çapıt: Çaput, bez. 22/535 

çǡr-: Çağırmak. 14/9 

çara (I): (<Far. çāre) Deva. 22/20 

çara (II): (<Far. şīre?) Susamın koyu 

yapışkan sıvısı. 22/314 

çārı: Çağrı. 3/145 

ḉaŕıḳ: Çarık. 20/105 

ḉarşaf: (<Far. çāder + şeb) Çarşaf. 

3/133  

çaşaḳ: Bayırlardan akarak yığın haline 

gelen çakıl. 23/358 

çat-: Yetişmek. 1/27 

çatı̆‿ayā: Konya’nın Bozkır ilçesi 

yakınlarındaki Çatayağı yaylası. 21/28 

çatıḷ-: Birleşmek. 24/32 

çatḷı: Birleşik. 24/244 

çatma: Üç ince ağacın uçlarından 

bağlanarak yayık yaymak için 

kullanılan bir araç. 16/132 
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çatma çat-: Direkleri birbirine 

çatarak tuluk yapmak. 18/39 

çav: Devenin erkeklik organı. 8/584 

çavdanḷıḳ: Devenin erkeklik organına 

takılan nesne. 8/585  

çavı̊ş: bk. çavış 15/175 

çavış: Çavuş. 2/23 

çay: Çay, küçük akarsu. 12/290 

ḉay: (<Çin.) Çay. 8/113 

çayiçi: Manavgat’a bağlı Dikmen’de 

bir mevki. 27/142 

çebiḉ: bk. çebiç 1/114 

çėbiḉ: bk. çebiç 20/273 

çebiç: Bir yaşındaki keçi yavrusu. 

3/124 

çebiş: bk. çebiç. 1/109 

çėçḱar: 1. Antalya’nın İbradı ilçesinin 

batısında bulunan bir yayla. 2. Karın 

biriktiği yer. 27/5 

çehiz: (<Ar. cihāz) Çeyiz. 11/46  

çėk-: bk. ḉek- (II) 13/31 

ḉek- (I): Bir yerden başka bir yere 

taşımak. 7/32 

ḉek- (II): Dişi hayvanı çiftleşmek için 

erkeğin yanına götürmek. 7/28 

çeket: (<Fr. jaquette) Ceket. 8/117  

çeki: Kadınların başlarına bağladıkları 

örtü. 25/160 

çekil-: İstifa etmek. 3/14 

çekiş-: Tartışmak. 10/289 

ḉel-: bk. çel- (I) 8/343 

çel- (I): Çapraz biçimde koymak. 8/269 

çel- (II): Döndürmek, değiştirmek. 

17/70 

çelgi: Çalılarla yapılan sınır. 8/142 

çelgi çel-: Çalılarla sınır 

oluşturmak. 8/43 

çellik (I): Çocukların sopa ile 

oynadıkları oyun, çelik-çomak. 1/108  

çellik (II): Çelik-çomak oyundaki 

değnek, çelik. 27/154 

çellik (III): Yünleri ip hâline 

getirmeye yarayan ağaçtan yapılmış bir 

aygıt, kirman. 18/134  

çemce: bk. çomça 5/25 

çenÇere: bk. çencere 22/108 

çente: Çanta. 8/392 

çeŋel-: Aşırı derecede üşümek. 8/121 

çeŋelt-: Aşırı derecede 

üşütmek. 8/21 
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çeŋer-: bk. çeŋel-  

çeŋger: bk. keŋger 8/521 

çėpel: Çalı çırpı; maki. 21/52 

çerkez: Bir Yörük topluluğu. 26/7 

çerkezli: Kalemler köyü ile Yeniköy 

arasında bir yurt. 26/7 

çerp-: Vurmak. 8/240 

çėşiT çėşiT: Türlü türlü. 8/448 

çėşme: (<Far.) Çeşme. 9/55  

çėşmeó̄ğü: Bir tarla adı. 22/526 

çeti: Dikenli bir çalı türü. 22/310 

çetmi: (<Çepni) Beyşehir’e bağlı bir 

köy, Akçabelen. 24/99 

ḉevir-: Çevirmek, döndürmek. 8/141 

çėz-: Çözmek. 12/211 

çėzgi: Halı, dokuma tezgâhlarına 

gerilen sıra ipler. 23/251 

çıbığören: Manavgat’a bağlı Yukarı 

Işıklar köyünde bir yerleşim yeri. 13/42 

çıbıḳ b zı: Antalya ile Burdur’u 

birbirine bağlayan geçit. 9/105 

çıbık: Çubuk. 16/109 

çıġarıḷ-: Çıkarılmak. 2/109 

çığıŕ: Karlı yollarda insanların ve 

hayvanların geçmeleri sonucu açılan 

dar yol. 20/23 

ḉıḳ- (I): Çıkmak, ayrılmak. 6/109 

ḉıḳ- (II): Bitmek, büyümek, sürmek. 

24/129 

çıḳ̬ar- (I): Bir şeyin çıkmasını 

sağlamak. 6/41 

çıḳar- (II): Evlendirmek. 13/68 

çıḳıḷa-: Bohça haline getirmek, çıkın 

yapmak. 22/280 

çıḳḷa: Sade, tek başına. 5/43 

çıḳrıḳ: Pamukları çekirdekten 

ayırmaya yarayan ve el ile çalıştırılan 

bir araç. 18/142 

çıŋġıḷḷı: Küçük parçalı süs eşyası. 

26/135 

çıŋ̃ġış: Arapsaçına benzer bir ot. 8/560 

ḉırp-: Yün ditmek. 8/116 

çıTḷat-: Zeytini yarılacak kadar 

kırmak. 5/22 

çıtḷıḳ: bk. çȫre 21/66 

çıtma: Taş ya da başka bir nesneyle 

ezilerek yapılan çıtlatma zeytin. 5/22 

çī: bk. çiy (II) 23/251 

çifçilik: Çiftçilik, ekincilik. 14/11 
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çiFt sür-: Saban, pulluk kullanarak 

toprağı ekilebilir duruma getirmek. 

10/74 

çiFte: İki namlulu av tüfeği. 4/25 

çīğ̥ırt-: Şarkı, türkü söylettirmek. 

25/161 

çíḱ-: Çıkmak. 25/210 

çil: Bir çeşit keklik. 1/60 

çilbir: (<Moğ.) Deveyi bağlamak veya 

çekerek götürmek için kullanılan 

zincir. 21/190 

çile-: Saçmak, serpmek. 12/236 

çile: Yün, pamuk vb. her türlü iplik 

demeti. 11/144 

çileş-: Yağmur çiselemek. 24/138 

çille: (<Far.) Dert, sıkıntı. 8/33  

çimdir-: Yıkamak. 11/126 

çimi: Akseki’ye  bağlı bir köy. 21/202 

çinke: Kıvılcım. 22/502 

çinki: En ufak parça. 1/137 

çipile-: Suda oynamak. 22/512 

çīrış-: Bağrışıp çağrışmak. 24/182 

çirp-: Çırpmak. 8/575 

çisen: İnce yağmur. 21/201 

çit sür-: bk. çiFt sür- 21/356 

çitbek: bk. çitbiki. 8/400 

çitbiki: Çıtçıt, kopça. 8/400 

çitbudaḳ: Dişbudak ağacı. 23/327 

çitil: Küçük bakraç. 25/148 

çiTleş-: Çiftleşmek. 22/408 

çivile-: Tuluğun aşağıya gelen kısmını 

sabitleştirmek. 27/94 

çiy (I): Çiğ, pişmemiş. 10/301 

çiy (II): Kullanıma hazır olmayan, 

ham. 23/248 

çiyin: Omuz. 8/261 

çíyna-: Çiğnemek. 12/205 

ḉíyna-: bk. çíyna- 11/227 

çizmá: bk. cizme 11/228 

çȯÇuḳḷuḳ: Çocukluk. 20/12 

çoğ̥aḷ-: Artmak, fazlalaşmak. 14/56 

çoḳ̬: bk. ḉoḳ  2/24 

ḉoḳ: Çok. 2/7 

çóḱelek: Yağı alınmış bir peynir türü. 

16/146 

çomaç: bk. tomaḉ 21/247 

çomça: Kepçe, büyük tahta kaşık. 

10/284 

çómçe: bk. çomça 23/330 
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çoŋ: Çok. 9/83 

çóp (I): İnce dal. 8/523 

çóp (II): Çöp. 8/125 

çorçocuk: Çoluk çocuk. 13/23 

çȫre: Çitlembik ağacı ve meyvesi. 

21/64 

çovaḷ: (<Far. cuvāl) Çuval. 2/119 

çȯvaḷ: bk. çovaḷ 5/21 

çȯvaḷdız: (<Far. cuvāl-dūz) Büyük 

iğne. 18/130 

çowaḷ: bk. çovaḷ 10/394 

çökert: Hayvanların çöktüğü yer. 

8/545  

ḉözleme: bk. dirkeḉ 16/49 

çuḷfa: (<Far. cūlāh) Dokuma bez, 

çulha. 8/117  

çúŋḱú: (<Far. çūn+ki) Çünkü. 20/94 

ḉúŋḱú: bk. çúŋḱú 15/196 

çurba: bk. şoŕba 26/160 

ç r-: Bağırmak. 18/110 

D 

dā (I): Dağ. 6/8 

dā (II): Evin dışarısı. 1/24  

dā (III): bk. tā 3/139 

daban: Taban. 10/47 

dabança: (<Far. ṭamānçe) Tabanca. 

3/32 

dabanca at-: Tabanca sıkmak. 

8/266 

daḫ-: bk.  daḳ- (I) 21/301 

dahacıḳ: İşte. 9/226 

dāhi: Dahi, da/de bağlacı. 9/105 

daḳ- (I): Bağlamak. 2/21 

daḳ- (II): Takı takmak. 1/19 

daḳḳa: (<Ar. daḳīḳa) Dakika. 4/95  

dǟl: bk. dēl 5/11 

dǡḷ-: Dağılmak. 3/71 

daḷa-: Dokunma yoluyla teni acıtmak 

veya kaşındırmak. 25/41 

daḷayman: Konya Derebucak’a bağlı 

Çamlık kasabasının eski adı. 16/86 

dam: Ahır. 23/270 

dāmat: (<Far. dāmād) Damat, güveyi. 

24/60 

dāmāt: bk. dāmat 10/359  

damıḷt-: Ayırmak. 4/64 

dǡn: (<dahan) Çitlembik ağacı. 8/586 

dāne: (<Far.) Tane. 18/22 
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daPȧnça: bk. dabança 9/228 

dara-: Taramak. 22/141 

daraḳ : Dokuma tezgâhlarında, dişleri 

arasından arış ipliklerinin geçtiği tarak 

biçiminde araç. 11/147 

dāŕe: (<Ar. dāʾire) Devlet kuruluşu. 

15/169 

daŕı: bk. darı 20/41 

darı: Mısır. 10/184 

daş: Taş. 5/15 

daşarası: Akseki Belenalan’a bağlı bir 

mevki, Taşarası. 4/30 

daşı-: Taşımak. 8/393 

dǟşik: Değişik, farklı. 23/447 

daşkesī: Manavgat’a bağlı Taşkesiği 

köyü. 21/99 

daşḷıca: Gebece köyünün diğer adı. 6/6 

daşşak: Taşak, erkeklik bezi. 3/136 

daşşār: Manavgat’a bağlı Taşağıl 

bölgesi. 2/89 

dat-: Tadına bakmak. 10/433 

dat: Tat. 10/315 

dǡtım: Dağıtım. 1/51. 

datḷan-: Tatlanmak. 5/20 

datḷı: Acı olmayan, tatlı. 8/527 

dāva: (<Ar. daʿvā) Dava, sorun. 3/65  

dāvā aç-: Davacı olmak. 9/100 

dávam ėt-: Sürdürmek. 20/17 

davar: Keçi 10/365 

davarcı: Keçi yetiştiriciliğiyle 

geçinen kimse. 1/68 

davıḷ: (<Ar. ṭabl) Davul. 5/9  

davḷı: Çarık yapmak için uzunlamasına 

kesilen ham deri. 20/111 

davȯḷ: bk. davıḷ 6/55 

dåvşan: bk. davşan 25/66 

davşan: Tavşan. 22/409 

davşı-: bk. daşı- 3/149 

dayaḷı oḷ-: Bir şeyin çok olduğunu, her 

tarafı kapladığını belirten deyiş. 8/24 

dāyima: (<Ar. dāʾimā) Her vakit. 

17/220 

dayḷaḳ: Buhur deveyle yoz devenin 

birleşmesinden doğan deve. 20/242 

dayōḷu: Dayı oğlu. 3/92 

dė-: Demek. 1/8 

dėde: Dede. 1/5 

defder: (<Ar.) Defter. 1/113  

dek: Kadar, değin. 25/3 
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dek gel-: Denk gelmek, rastlaşmak. 

4/100 

deke: Erkek keçi, teke. 8/502 

deklik: bk. dek 25/19 

dė̄l: bk. dēl 1/85 

dēl: Değil. 24/125 

dēli: Müthiş, çok sayıda. 26/55 

deliġanḷı: Delikanlı. 9/56 

deliğanḷı: bk. deliġanḷı 14/10 

demikden: Demin, biraz önce. 4/80 

demiki: Biraz önceki. 16/195 

demirçiler: Manavgat’a bağlı bir köy, 

Demirciler. 4/3 

dene: bk. dāne 3/3 

dėne-: Denemek, sınamak. 10/449 

deŋgil-: Yaslanmak, yan yatmak. 1/36 

deŋiz: Deniz. 2/52 

deŋiz saḳızḷǡ: Menengiç. 8/19 

deŋizli: Denizli ili. 22/133 

deŋizyaḷısı: Manavgat’a bağlı Side 

mahallesinde bir mevki. 10/88 

deŋk: Denk, aynı hizada. 22/295 

dep-: Üzerine basarak sıkıştırmak. 

25/121 

deper: Tepe. 13/41 

depil-: Sokulmak, yığılmak. 18/25 

depindirt-: Hareket etmek, hareket 

etmeye izin vermek. 5/34 

depme: Tekme. 24/238 

depme Fur-: Tekme atmak. 

24/238 

dėrçat ėt-: Kısa sürede toparlanıp, 

hazırlanmak. 9/26 

deŕe: Konya’nın Bozkır ilçesine bağlı 

bir köy, Dereköy.  20/70 

dērli: Değerli, kıymetli. 1/140 

dermen: bk. dė̄rmen 22/103 

dė̄rmen: Değirmen. 6/51 

derT: (<Far. derd) Dert, sorun. 2/7  

desde: Yığın, deste. 10/40 

dēş-: bk. dėyiş- 19/43 

dēşet: (<Ar. dehşet) Olağanüstü. 3/122  

dēşiklik: bk. d şiklik 15/124 

dėşir-: Toplamak. 21/67 

de̊ve: Deve. 9/194 

de̊verbiçer: bk. döverbiçer 13/95 

de̊vir: (<Ar. devr) Dönem. 6/60  

de̊vlet: bk. dövlet 1/42 
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dėye: Diye. 7/25 

dėyesek: Özlü söz. 10/277 

dėyiş-: Değişmek. 2/26 

dėynek: Değnek. 8/237 

deyze: bk. dė̄ze 25/188 

dė̄ze: Teyze. 10/451 

dıbıştı: Ses, gürültü. 21/139 

dıḳı: Biraz. 8/164 

dıḳıcıḳ: Azıcık, biraz. 27/31 

dıḳım: Bir lokma. 8/280 

dıkışar: Azar azar. 26/119 

dırnaḳ: Tırnak. 222/548 

dırnǡ oḷma-: Birinden değerce 

çok aşağı olmak. 1/96 

dibek: Taştan veya ağaçtan yapılmış 

büyük havan. 16/75 

dibon: (<Fr.) Bidon. 5/20  

dik oḷ-: Denk olmak. 15/133 

dikmen: Manavgat’a bağlı bir köy. 

27/78 

dil-: Yarmak, kesmek. 8/347 

dilekce: Dilekçe. 9/107 

dilleş-: Söyleşmek, konuşmak. 10/452 

dīnán: (<Ar. dīnen) Din bakımından. 

4/73 

diŋel-: Dikelmek. 10/112 

diŋle-: Dinlemek. 1/5 

díŋne-: bk. diŋle- 9/276 

diP: Oyuk veya çukur bir şeyin en alt 

bölümü. 13/75 

dipcik: Dipçik. 25/206 

diposda: (<İt. deposito) Güvence 

akçesi, depozito. 15/155  

diŕáḱ: Direk. 20/101 

direk: (<Fr. direct) Doğrudan. 1/79  

direkmán: Direkt olarak. 8/77 

dirgen: Harmanda sapları yaymaya 

yarayan demirden, çatallı bir tarım 

aracı. 21/352 

dirke-: Sıralamak, dizmek. 16/47 

dirkeḉ: Izgaralık hazırlanmış et.  16/49 

díş (I): Dış. 2/119 

díş (II): Diş. 8/279 

diş sırdat-: Diklenmek, 

sırtarmak. 2/39 

díşarı: bk. díşárí 17/110 

díşárí: Dışarı, dış çevre. 8/156 

dişci: Diş hekimi. 27/47 
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dit-: Yün, pamuk vb.ni tellere ayırarak 

kabartmak. 16/122 

diyer: Diğer, öteki. 8/385 

diyne-: Dinlemek. 13/10 

dizek: İpe dizilmiş sebze veya meyve 

kurusu. 21/257 

dizlik: Kadınların şalvar üstüne 

giydikleri önlük. 21/281 

dō-: Doğmak. 9/40 

dȫ-: Dövmek. 10/352 

dó̄ğ̥-: bk. dȫ-  8/337 

doğ̥a ėt-: Dua etmek, yalvarmak. 

17/240 

dōğruḷ: bk. doŋruḷ 21/334 

dó̄ğ̥üş-: Dövüşmek. 13/36 

doḫdurḷuḳ: Doktorluk. 11/83 

dóḱ-: Dökmek. 6/37 

doḳa-: Dokunmak. 11/156 

doḳan- (1): Sağlığına zarar vermek, 

yaramamak. 1/82 

doḳan- (2): Ellemek, el sürmek. 

10/134 

doḳan- (3): Dokunmak, değmek. 1/56 

doḳaT-: bk. doḳat- 18/108 

doḳat-: Dokundurmak. 12/163 

doḳdur: (<Fr. docteur) Hekim. 8/77 

doḳTur: bk. doḳdur 8/73 

doḳuz‿züz: Dokuz yüz. 9/272 

dól: Döl, çocuk. 1/38 

doḷaz: Sacda pişirilmiş yufka ekmeğini 

suyla ıslatıp, üstüne yağ dökerek 

yapılan bir çeşit yemek. 8/163 

doḷbazḷar: Manavgat’a bağlı bir köy. 

27/144 

dóllük: bk. döllük 23/272 

domasdis: bk. domatis 8/347 

domatis: (<Rum.) Domates. 12/96  

domatiz: bk. domatis 22/332 

dȫme (I): Dövülerek kabuğu çıkarılmış 

buğday, yarma. 11/68 

dȫme (II): bk. dǖme 3/108 

dó̄me: bk. dȫme (I) 16/73 

dón-: Dönmek. 15/39 

don: İç çamaşırı. 25/266 

dónüm: Dönüm. 1/90 

doŋ: Suyun buz tutması. 8/26 

doŋ-: Donmak, katı hâle geçmek. 

24/117 

doŋŕu: bk. dōru (II) 20/31 
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doŋru: bk. dōru (II) 9/13 

doŋruḷ: Akseki’ye bağlı Yarpuz 

köyünün eski adı. 21/333 

doŋuz: Domuz. 9/238 

dórT: bk. dórt 1/140 

dórt: bk. dörT 4/61 

dōru (I): Doğru. 14/47 

dōru dürüs: Doğru dürüst. 

2/108 

dōru (II): Yönelme bildirir. 8/111 

dorum: bk. dorun 9/195 

dorun: Deve yavrusu. 8/39 

dos: (<Far. dūst) Dost. 2/80 

dóşşe-: bk. döşşe- 8/14 

dó͜ül-: bk. dö͜ül- 6/55 

dóv-: bk. dȫ-  1/137 

dov̥-: bk. dō- 8/114 

dów-: bk. dȫ-  20/53 

dök-: Sebze ya da meyve ürün vermeye 

başlamak. 24/139 

döllük: Koyun ve keçilerin 

yavruladıkları yer. 23/273 

dön-: Değişmek. 17/68 

dönder-: Döndürmek. 23/203 

dörT: Dört sayısı. 2/74 

döş: Göğüs, bağır. 9/12 

döşşe-: Döşemek, dizmek. 23/144 

döşşek: Döşek. 23/8 

döşşeme: Gündoğdu’da bir tarla adı. 

22/526 

dö͜ül-: Dövülmek, davul vb. çalınmak. 

12/336 

dö̇v-: bk. dȫ- 27/27 

dövlet: (<Ar.) Devlet. 2/36 

dövlet båḳçalı: Devlet Bahçeli. 4/110 

döw-: Dövmek, ezmek. 5/13 

döyümlük: (<töz-) Sabır, dayanma 

gücü. 5/32 

döyüs: (<Ar. deyyūs̱) Bir sövgü sözü. 

10/295  

dúğ̥ún: bk. dǖn 19/7 

dúğúr: Dünür. 9/131 

dǖğ̥ür: bk. dúğúr 19/84 

duḷ (I): Evin arka ve yan tarafları. 5/36 

duḷ (II): Eşi ölmüş kimse. 

duḷ ġaḷ-: Eşinden ayrılmak 

veya eşi ölmek. 19/15 
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dúlbed: (<Far. ter+bend) İnce 

dokunmuş, hafif ve yumuşak pamuklu 

bez. 11/237  

duḷun-: Saklanmak, gizlenmek. 8/183 

dumā: Nezle, grip. 11/82 

dǖme: Düğme. 3/108 

dǖn: Düğün. 6/69 

duŋa: (<Ar. duʿāʾ) Dua, yakarış. 4/74  

dúŋyā: (<Ar. dunyā) Dünya. 1/122  

dúŋyaya gel-: Doğmak. 8/38 

durar-: Durulmak. 6/40 

durġut: Turgut. 9/138 

durȱ: Duradur, durakoy. 9/250 

dussuz: Tuzsuz. 10/98 

dúş- (I): Düşmek. 8/27 

dúş- (II): Azalmak. 17/36 

duşman: (<Far. duşmān) Düşman, 

yağı.  

dúşman: bk. duşman 1/38. 

dut- (I): Yakalamak. 8/334 

dut- (II): Hizmetine almak veya 

kiralamak. 4/77 

dutma: İnsanın karnının ve vücudunun 

şişmesiyle ortaya çıkan hastalık. 

22/256 

dutma dut-: Dutma hastalığını 

iyileştirmek için halk hekiminin 

uyguladığı sağaltma yöntemi. 22/258 

dutuḷ-: Hastalığa yakalanmak. 27/10 

dutuş- (I): Tutuşmak, yanmak. 22/49 

dutuş- (II): Çatışmaya girmek. 1/54 

dú͜ún: bk. dǖn 4/72 

dú͜ún saḷunu: Düğün salonu. 4/75 

dú͜ün: bk. dǖn 6/57 

duz: Tuz. 5/20 

duz ǥólü: Tuz Gölü. 7/5 

dúzen: bk. düzen 16/186 

duzḷa- (I): Tuza yatırmak veya üstüne 

tuz ekmek. 12/46 

duzḷa- (II): Yeni doğan bebeklerin teri 

kokmasın ve pişik olmasın diye tuzla 

yıkanması. 11/123 

duzḷu: Tuzlu. 10/97 

düdúḳ: Zurna, kaval. 24/27 

dükken: (<Ar. dukkān) Dükkân. 3/88  

dülüP: 8/462 bk. dülüp 

dülüp: Pamuk fitili. 21/386 

düne- (I): Kümes hayvanları için 

tünemek. 23/274 

düne- (II): Başına toplanmak. 26/105 
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dünet-: Geceletmek, bir gece 

geçirtmek. 6/39 

dünyá: bk. dúŋyā 15/184 

dünyáyá gėl-: bk. dúŋyaya 

gel- 11/40 

düŋkǖ: Dünkü. 23/59 

dürüs: (<Far. durust) Dürüst, doğru. 

8/309  

düşenle-: Düşkünleşmek. 5/33 

düven sür-: Düvenle ekinlerin 

tanelerini başaklarından çıkarmak. 

10/59 

düz-: Düzene koymak, süslemek. 

10/391 

düzen: Bez dokuma tezgâhı. 11/137 

düzişam: Manavgat’a bağlı Yeniköy 

üzerinde bir mevki. 12/28 

düzüne: (<İt. dozzina) Düzine, on iki 

adet. 8/292  

d nder-: bk. dönder- 6/51 

d ven sür-: bk. düven sür- 10/129 

d verbiçer: Biçerdöver. 10/72 

d rçıḳ: Deriden yapılma küçük torba. 

8/262 

d li: bk. dēli 26/91 

d rli: Değerli. 8/174 

d l: bk. dēl 4/12 

d rmen: bk. dė̄rmen 6/48 

d ş-: bk. dėyiş- 8/208 

d şiklik: Değişiklik. 13/77 

d ḷ: Doğal, tabiî. 8/74 

d : Doğu. 1/74 

d m: Doğum. 2/2 

d n:  bk. dǖn 3/128 

E 

ē: “Öyle ise, öyle olunca, mademki 

öyle” anlamlarında bir söz. 10/161 

ėbe: bk. ebe 26/4 

ebe: Büyükanne. 23/12 

ebedi: (<Ar. ebedī) Asla. 16/36 

ebiḉ-: bk. ebiç- 8/584 

ebiç-: Çocuğu sırtına almak, sırtlamak. 

21/449 

ebiş-: bk. ebiç- 21/452 

edeF: (<Ar. hedef) Nişangâh, hedef. 

8/520  

ed ŕemit: Balıkesir’e bağlı Edremit 

ilçesi. 20/225 

: E, bir ünlem sözü. 3/59 

eFtikle-: bk. ėvtikle- 5/36 
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ēğ̥e: bk. eye 23/433 

eğle-: Ham deriyi işlemek. 11/216 

ėkişer: İkişer, iki sayısının üleştirme 

sayı sıfatı. 25/206 

ėkiz: İkiz. 5/44 

ekmáḱ: bk. etmek 20/41 

eKmē‿le-: bk. ekmek ēle- 22/236 

ekmek ēle-: Yufka ekmek yapmak. 

8/481 

ekseŕė: bk. ekseri 20/171 

ekseri: (<Ar. eks̱erī) Çoğunlukla. 4/58  

ekseriyät: bk. ekseri 9/148 

ekseriyėtle: bk. ekseri 15/125 

el: Yakınların dışında kalan kimse, 

yabancı. 27/19 

ėl: Yurt, il. 20/258 

el ėt-: Bir kimseyi el işaretiyle 

çağırmak. 11/268 

el ölç-: Elle fal bakmak. 8/86 

el ölş-: bk. el ölç- 8/94 

ėḷaÇ: bk. ėḷaç 8/470 

ėḷaç: (<Ar. ʿilāc) İlaç, em. 8/73  

ėḷaş: bk. ėḷaç 8/471  

elazız: Elazığ. 13/33 

ēle-: Yapmak, hazırlamak. 22/231 

ēlençe: Eğlence. 19/64 

ēleş-: Durmak, kalmak. 6/113 

ėlet-: İletmek, götürmek. 6/37 

elġanam: Beceriksiz insan. 8/472 

eline gėş-: Eline geçmek. 1/64 

ėll‿üḉ: Elli üç. 21/265 

elḷaf: (<Ar. elyāf) Elyaf. 23/200 

ellēlem: (<Ar. Allāh + aʿlem) Galiba, 

herhâlde. 6/101  

ellēm: bk. ellēlem 22/198 

ėlli: Elli sayısı. 3/88 

ėll nēce: Bir kamyonet modeli, 50NC. 

8/106 

ell m: bk. ellelēm 10/49 

em: bk. eŋ 15/131 

emdir-: Emzirmek. 10/434 

emeredin bėli: Konya’nın Beyşehir 

ilçesine bağlı Dumanlı Yaylası 

yakınlarında bulunan mevki. 3/162  

emişdir-: Koyun, keçi, sığır 

yavrularını annelerinin yanına bırakıp 

emzirmek. 17/160 

emmá: bk. ammā 19/27 

emmē: bk. ammā 16/4 
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emme: bk. ammā 3/84 

emmi: bk. amĭca 8/430 

emmȱḷu: bk. amcōḷu 22/72 

ėn: Genişlik, boy. 18/129 

endē: Oradaki, yanındaki, şu. 10/259  

ene-: İğdiş etmek. 3/125 

enerci: (<Fr. énergie) Enerji. 8/537  

enēyi: Enayi, avanak. 24/231 

enişde: Enişte. 1/17 

ennetice: (<Ar. elnetīce) Sonuç olarak, 

kısaca. 3/62  

eŋ: En. 3/43 

eŋer (I): Eğer. 15/33 

eŋer (II): Eyer. 26/129 

epele-: Saçmak, ekmek. 23/302 

epil epil: Yavaş yavaş, efil efil. 23/198 

epilde-: Titremek, dalgalanmak. 

23/198 

ēr-: Eğermek. 16/107 

ėr-: Olgunlaşmak. 10/429 

ėŕ (I): Erkek. 20/258 

ėr avrat oḷ-: Gerdeğe girmek. 

24/56 

ėr (II): Yer. 3/149 

ēr-: Yün eğirmek. 8/116 

ėrdo͜an: Erdoğan. 9/151 

erēli: Konya’nın Ereğli ilçesi. 13/38 

ėren: Eren. 23/1 

eres: bk. ėres 8/478 

ėres: Buğdayın içinde bulunan bir çeşit 

ot. 8/474  

ėrgen: Kızılcık. 18/16 

ēri: Eğri. 22/500 

ēri bú̄rü: Eğri büğrü. 8/382 

ėrişmiş: Evliya. 22/282 

ėrkeç: İğdiş edilmiş, iki üç yaşındaki 

erkek keçi. 22/374 

ėrkek: Erkek. 4/75 

ėrkeş: bk. ėrkeç 25/99. 

ėrmenī: Ermeni. 1/45 

ėrtesī: Sonraki. 12/335 

ėrtesi‿ğün: bk. ėrtesǖn 1/114 

ėrtesǖn: Ertesi gün, yarın. 1/20 

ėrteşe: Akseki’ye bağlı bir yerleşim 

yeri. 21/242 

ertl ataḳ: Bir güzle adı. 18/15 

ērtmen: Belletmen. 27/137 

es-: Eksiltmek. 23/379 
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esás: bk. ases 4/4  

esel-: Gelişmek. 8/469  

eseler: Manavgat Yörüklerinden bir 

aşiret. 24/92 

esger: bk. ásger 24/175 

esgerlik: bk. asgerlik 22/143 

esgi: Eski. 2/25 

esgi-: Eskimek. 20/125 

ė̄sik: Eksik. 10/28 

ėş-: Biraz kazmak, eşmek. 23/394 

ėşde: bk. işde  3/169 

eşgere: (<Far. āşikāre) Göz önünde, 

açık yer. 5/41 

ėşgi: bk. eşgi 26/187 

eşgi: Ekşi. 16/137 

ėşin-: Hayvanın ayağıyla yeri kazması. 

8/550 

eşKi: bk. eşgi 11/65 

eşki: bk. eşgi 11/63 

eşşā: (<Ar. eşyāʾ) Eşya. 20/85 

ėşşäk: bk. ėşşek 8/42 

ėşşek: Eşek. 4/10 

ėşşekçiler: Manavgat’a bağlı bir köy. 

21/339 

ėt: Et. 4/58 

etėmesut: Ankara’nın Etimesgut ilçesi. 

4/87 

ėtiş-: Yetişmek, ulaşmak. 3/133 

ė̄tiyaç: (<iḥtiyāc) Gereksinim. 16/121 

ėtiyaç: bk. ė̄tiyaç 24/45 

ētiyaç: bk. ė̄tiyaç 27/81 

ė̄tiyarḷa-: Yaşlanmak. 15/162 

etmek: Ekmek. 12/116 

  etmek yė-: Yemek yemek. 

21/162 

etrāF: Etraf, çevre. 8/250 

etrav: bk. etrāF 3/154 

evel: (<Ar. evvel) Eskiden.  

evelá: bk. evele 17/189 

ēvelce: bk. evele 22/200 

evelė: bk. evele 4/9 

evele: Evvela, ilk önce. 3/166 

evelkǖn: Dünden önceki gün. 4/102 

evelli: bk. evele 18/6 

ever-: Evlendirmek. 3/68 

eviŕ-: bk. ēr- 20/97 
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evlek: (<Rum. aulaki) Öküzlerin bir 

seferde sürebileceği tarla parçası. 

21/359 

evlek kės-: Tarlaya tohum 

ekmek için bölüm hazırlamak. 22/84 

evlet: (<Ar. evlād) Çocuk. 20/151 

ėvtikle-: Oyalanmak, vakit geçirmek. 

24/199 

ėyä: bk. hėye 19/15 

ėye: bk. eye 22/505 

eye: Eğe. 20/120 

ėyi: İyi. 3/43 

ėyi kötü: Şöyle böyle. 10/130 

    ėyi oḷ-: bk. ėyileş- 11/84 

ė̄y̥i: bk. ėyi 21/311 

ė̄yice: bk. ėyice 23/392 

ėyice: Gereği gibi, iyice. 5/31 

ėy ce: bk. ėyice 22/442 

ėyileş-: İyileşmek. 20/21 

ėyinlik: İyilik. 9/283 

ėyir-: Eğirmek. 4/46 

ėyitim: Eğitim. 1/49 

ėyle-: bk. ekmek ēle- 16/168 

ėylül: (<Ar. eylūl) Eylül ayı. 18/63 

ėyniF: İbradı ilçesi yakınlarındaki 

Eynif Ovası. 1/88 

ezdād: (<Ar. ecdād) Ecdat, ata babalar. 

7/2  

ezen: (<Ar. eẕān) Ezan. 1/119  

ezīne: Çanakkale’nin Ezine ilçesi. 3/74 

ezrá̄l: (<Ar. ʿazrāʾīl) Can alıcı. 22/348 

F 

faḳ: (<Ar. faḫḫ “tuzak, kapan”) Bir tür 

sapan. 8/486  

faḳı: (<Ar. faḳīh) Fıkıh bilgini; 

metinde bir lakap. 24/126 

faḳ̬ırḷıḳ̬: Fakirlik, yoksulluk. 25/4 

faḳír: bk. fākir 4/80 

fākir: (<Ar. faḳīr) Yoksul. 2/115  

fáḷan: (<Ar. fulān) Falan. 7/7 

fāraTḷı: Kemer mahallesinin eski adı. 

12/99 

fasille:  (<Rum.) Fasulye. 6/67 

fasȱlle: bk. fasille 10/283 

fasülle: bk. fasille 20/127 

fāti: Fatih. 16/223 

fazḷacana: Fazlaca, çokça. 

fecī: (<Ar. fecīʿ) Çok kötü. 22/387 
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fellik: Büyük taş. 27/154 

fene: (<Ar. fenāʾ) Kötü. 3/138  

ferek: (<Rum. herek) Asma, fasulye 

vb. sarılgan bitkilerin tutunması için 

yanlarına dikilen sırık. 22/314 

fes‿oḷ-: Fesholmak. 8/241. 

fesetlik: Fesatlık, arabozanlık. 21/70 

fesliken: (<Rum.) Fesleğen. 23/298 

Fesliken: bk. fesliken 23/306 

fetā: (<Ar. fātiḥa) Kur’an’ın ilk suresi. 

10/440 

feti: Fethi. 22/215 

fettahḷı: Gündoğdu’daki Fettahoğlu 

aşireti. 17/83 

fettå̄ḷu: bk. fettahḷı 2/95 

fetteh̥ōḷu: bk. fettahḷı 17/80 

fettōḷu: bk. fettahḷı 17/80 

fıraḳḷa-: bk. bıraḳḷa- 10/225 

fısdıḳ: (<Ar. fustuḳ) Fıstık. 11/264  

fısḳır-: Fışkırtmak. 11/185 

fızḷı: Hızlı. 5/35 

Filä: bk. fáḷan 9/125 

filán: bk. fáḷan 1/7 

filän: bk. fálan 9/4 

filen: bk. fáḷan 3/120 

firek yėmişi: Kendiliğinden yetişen bir 

kaktüs türünün dikenli ağacı ve 

meyvesi. 22/317 

fireŋK: bk. fireŋk hasdaḷī 8/72 

fireŋk hasdaḷī: Frengi, sifilis. 8/70 

firik: Yeni ötmeye başlayan horoz. 

22/344 

firkete: (<Fr. briquette) Briket tuğla. 

22/296 

Fişşek: bk. bişşek 18/49 

fitil: (<Ar. fetīl) Şerit. 8/465  

Fitil: bk. fitil 25/263 

Fitne Ficir: Sahtekârlık. 23/105 

fit relen-: Filizlenmek. 8/353 

fiyát: (<Ar. fīʾāt) Eder, paha. 24/197 

fíyyīḳ: Islık sesi. 17/125 

fíyıḳ çaḷ-: Islık çalmak. 17/125 

Fur-: bk. ur- 3/134 

fur-: bk. ur- 3/36 

G 

ġaba (I): Görgüsüz; gelişigüzel. 

15/129 

ġaba (II): Kuyruk sokumunun her iki 

yanındaki şişkin yer. 16/50 
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ġaba ekmek: Sacda pişirilen yuvarlak 

bir ekmek türü. 23/137 

ġabadayı: Kalıplı, yürekli kişi. 22/196 

ġabaḳ (I): Bal kabağı (Cucurbita 

moschata). 23/332 

ġabaḲ (II): Kabak (Cucurbita). 11/73 

ġabåḷa: bk. ġaPȯra 24/202 

ġabar-: Kabarmak. 23/143 

ġabartlan: Ege ve Akdeniz 

bölgelerinde yaygın olarak yetişen 

zambakgillerden, çok yıllık bir bitki, 

Ada soğanı. 9/239 

gäbece: Manavgat’a bağlı Gebece 

köyü. 5/1 

ġabıḳ: Kabuk. 8/79 

ġabış: Boynuzu olmayan keçi. 26/171 

ġabil‿ėt-: Kabul etmek. 23/384 

ġabin: (<Fr. cabine) Televizyonun dış 

kutusu. 9/202  

ġabine: (<Ar. ḳabīle) Boy, topluluk. 

20/156 

ġaḇir: bk. ġabir 22/293 

ġabir: (<Ar. ḳabr) Mezar. 2/57 

ġabir üsdüne gėt-: Kabir 

ziyaretine gitmek. 8/110 

ġabȱl‿ėt-: bk. ġabil‿ėt- 24/215 

ġabrisdan: (<Ar. ḳabr + Far. -istān) 

Mezarlık. 15/13 

ġab r: bk. ġabir 3/109 

ġab risdenlik: bk. ġabrisdan 27/8 

ġab ş: Akseki yakınlarında bir mevki. 

20/285 

ġaḉ-: bk. ġaç- 9/81 

ġaç-: Kaçmak. 3/133 

ġaçaḳ: Kaçak. 26/140 

ġaçaḳcı: Kaçakçı. 1/53 

ġaḉaḳçıḷıḳ: Kaçakçılık. 7/55 

ġadaḳ: bk. ġadar 12/125 

ġadar: Kadar. 3/25 

ġadelendir-: Kurallı hâle getirmek. 

22/89 

ġadeli: Kurallarına uygun olarak. 

22/88 

ġader: (<Ar. ḳader) Yazgı. 27/100 

ġader çek-: Kura çekmek. 

8/150 

ġadıḷar: Manavgat’a bağlı Kadılar 

köyü. 16/25 

ġadıḷıḳ: Osmanlı idarî sisteminde 

kadıların kaza adı verilen yerleşim 
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yerlerine atanması sebebiyle “kaza” 

yerleşimi. 15/7 

ġadım: bk. ġadın (I) 18/67 

ġadın (I): Kadın. 4/54 

ġadın (II): İyi, güzel, güzelce. 23/92 

ġadusturo: (<Fr. cadastre) Kadastro. 

21/40 

ġafa: Kafa. 6/109 

ġāFaḷtı: Kahvaltı. 22/238 

ġaFġasya: Kafkasya. 17/5 

ġahbá: (<Ar. ḳaḥbe) “Şaşılacak kadar 

çok” anlamında kullanılan bir söz. 

12/70  

ġaḳ- (I): Kalkmak. 1/135. 

ġaḳ- (II): Artık bulunmamak. 4/45. 

ġaḳ- (III): Uyanmak. 25/16 

ġaḳ̬-: bk. ġaḳ- (I) 24/159 

ġaḷå: (<Ar. ḳalʿa) Üç taşla oynanan bir 

çocuk oyunu. 8/242  

ġaḷan: Bundan sonra, sonra. 8/24 

ġaḷanḷar: Kalemler köyünün eski adı. 

15/134 

ġaḷayḷı: Kalaylanmış (nesne). 12/297 

ġaḷbır: (<Ar. ġirbāl) Kalbur. 22/328 

ġaḷdır- (I): Bulunduğu yerden almak. 

5/19 

ġaḷdır- (II): Hasat yapmak. 13/91 

ġaḷe: bk. ḳará 16/157 

ġalem: (<Ar. ḳalem) Yazma aracı. 

1/116  

ġalemler: Manavgat ilçesine bağlı 

Kalemler köyü. 8/6 

ġaḷın: Kalın, kaba. 16/220 

ġaḷıntı: Artıp kalan şey. 24/212 

ġaḷıp: (<Ar. ḳālib) Küp biçiminde 

nesne. 16/145 

ġaḷḳın-: Kalkınmak. 15/148 

ġalleşlik: Kötülük. 21/468 

ġaḷp yıḳ-: Kalp kırmak. 21/409 

ġaḷtar: Kartal. 15/57 

ġama: Kama, uzun bıçak. 22/194 

ġamış (I): Kamış. 8/12 

ġamış (II): İnsan ve hayvanlarda erkek 

cinsel organı. 8/392 

ġamışdam: Manavgat’a bağlı 

Yukarıışıklar köyünde mevki. 27/142 

ġamış otu: Hasır otu, su kamışı. 25/85 

ǥámí: bk. gemė 17/230 

ġamyon: (<Fr. camion) Kamyon. 7/5 



519 

 

ġanaḳ: Çizildiği zaman beyaz bir salgı 

akan ve bu sütten sakız yapılan ot. 

24/112 

ġanaT: bk. ġanat 25/144 

ġanat: Kıl çadırı oluşturan yedi bez 

parçadan her biri. 4/47 

ġancıḳ: Dişi. 8/35 

ġanÇıḳ: bk. ġancıḳ 20/243 

ġanel: (<Fr. canal) Televizyon kanalı. 

21/539 

ġanser: (<Fr. cancer) Kanser. 8/75 

ġansızḷıḳ: Kansızlık, anemi. 10/10 

ġap: Kap, çanak çömlek. 16/128 

ġap-: Yakalamak. 8/238 

ġapa-: Kapatmak. 26/119 

ġapaḳ: Kapak. 22/399 

ġapaḷı: Kapalı 20/189 

ġapaḷıgedik: Akseki’ye bağlı Cevizli 

yakınlarında bir mevki. 17/142 

ġapan-: Kapanmak. 13/81 

ġapan ġur-: Bir hayvanı tuzağa 

düşürmek için kapan hazırlamak. 

13/102 

ġapatdır-: Kapattırmak. 13/81 

ġapçıḳ (I): Tahıl tanelerinde kabuk. 

26/148 

ġapçıḳ (II): Boş mermi kovanı. 22/540 

ġaPçıḳ: bk. ġapçıḳ (II) 22/558 

ġaPġara: Kapkara. 17/135 

ġapı: Kapı. 10/438 

ġapırcaḳ: Tahıl tanelerinin kabuğu. 

6/49 

ġapȯdı ġapȯdıvėr-: Hızlı ve sert 

biçimde vurmak. 10/235 

ġaPȯra: (<İt. caparra) Güvenmelik. 

24/130 

ġapsaḷaḳ: Hayvanlar için koruma 

kapısı. 8/518  

ġapsin: (<Fr. capsule) Boş mermi 

kovanı. 22/538 

ġar(ı)n: Karın. 9/159 

ġar: Kar. 11/9 

ġar-: Karıştırmak. 11/67 

gär: Tam siyah olmayan, siyahla beyaz 

arası bir renkteki keçi. 21/308 

ġara: Kara, siyah. 3/108 

ġaŕacaḷaŕ: Manavgat’a bağlı Karacalar 

köyü. 20/9 

ġaraciyer: Karaciğer. 8/145 
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ġaraçaḷı: Antalya’nın Aksu ilçesine 

bağlı bir mahalle. 9/105 

ġaradağ̥: İbradı ilçesinin güneyine 

düşen bir dağ, Karadağ. 9/18 

ġaraġapı: Küpe Dağı’nda bulunan bir 

mevki. 9/193 

ġaraġoyunḷu: Konar göçer Türkmen 

aşireti, Karakoyunlu Yörükleri. 23/4 

ġarāğ̥ ġara: Kara kara. 23/6 

ġarağapı: bk. ġaraġapı 9/221 

ġarahanḷı: Çolaklı’da yer alan bir 

türbe. 3/87 

ġaraköprü: Manavgat ve Akseki 

arasında bulunan bir mevki. 21/88 

ġaraḷa-: Çizmek, işaretlemek. 22/340 

ġāŕaman: (<Far. ḳahramān) Alp, 

yiğit. 15/183 

ġaramançı moteli: Manavgat’a bağlı 

Side mahallesinde bir motel. 10/89 

ġaramıḳ: Sert ve uzun dikenli ufak 

boylu çalı. 9/67 

ġarān (I): Yaprakları yapışkanlı bir bir 

bitki türü, karağan, laden çiçeği. 22/314 

ġarān (II): bk. ġarahanḷı 3/115 

ġarānḷıḷar: Karahanlılar. 3/115 

ġaraŋḷıḳ: Karanlık. 9/27 

ġaraŋnı-: Karanlık basmak, hava 

kararmak. 26/84 

ġarȧ̆͜óz: Manavgat’a bağlı Karaöz 

köyü. 17/88 

ġarar-: Kararmak. 21/535 

ġaratiken: Beyşehir’e bağlı Karadiken 

köyü. 24/98 

ġaratǖ: Karatüy; metinde bir keçi adı. 

26/172 

ġarávce suyu: Manavgat Değirmenli 

(Karavca) köyünde akarsu. 4/30 

ġarḇız: bk. ġarpız 24/157 

ġarbız: bk. ġarpız 4/41 

ġardáş: bk. ġardaş 23/32 

ġardaş: Kardeş. 6/101 

ġardeş: bk. ġardaş 12/93 

ġarez gėt-: İftira atılmak. 17/97 

ġārġı: bk. ġarġı 11/143 

ġarġı: Kargı, kamış. 8/465 

ġarġıhanı: Manavgat’a bağlı Beydiğin 

köyünde Kargı çayının kuzeyinde 

bulunan tarihî yapı, Kargıhan. 12/29 

ġarı: Kadın. 3/33 

ġarımça: Karınca. 14/39 

ġarış: Karış. 8/87 
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ġarış-: Müdahale etmek, araya girmek. 

10/3 

ġarışdır-: Karıştırmak. 8/169 

ġarışTır-: bk. ġarışdır- 21/10 

ġārí: (<Ar. ġayr) Artık, bundan böyle. 

21/94 

ġarí: bk. ġarı 4/75 

ġarmaç: İncir reçeli. 10/319 

ġarPız: bk. ġarpız 10/429 

ġarpı̊z: bk. ġarpız 24/241 

ġarpız: (<Far. ḫarbūz) Karpuz. 14/45 

ġarpız ırmā: Akseki’den doğup 

Kızılot’tan Akdenize dökülen Karpuz 

Çayı. 21/338 

ġarpıS ḱóprüsü: Karpuzçay Köprüsü. 

9/89 

ġarsı: bk. ġarşı 26/64 

ġarşı: Karşı. 7/40 

ġarşıḷavıḳḷı: Karşılıklı 8/267 

ġar ş: Karaağaç. 4/50 

ġasaḷ-: Büyüklenmek, kurumlanmak, 

gururlanmak. 17/160 

ġasapḷar: Manavgat Yörüklerinden bir 

aşiret. 24/92 

ġasım: (<Ar. ḳāsim) Kasım ayı. 4/27 

ġaste: (<İt. gazzetta) Gazete. 10/303  

ġaş- (I): bk. ġaç- 11/56 

ġaş- (II): Evlenmek için evinden 

ayrılmak. 5/18 

ġaş: bk. ḳaş 21/562 

ġaşan-: Deve gibi büyükbaş hayvanlar 

için işemek. 17/176 

ġaşı-: Kaşımak. 23/401 

ġaşşıḳ: Kaşık. 6/78 

ġat- (I): Katmak, koymak. 3/62 

ġat- (II): Döllenmeyi sağlamak için 

erkek hayvanı dişinin yanına salmak. 

8/132 

ġat: Ormanlık, kayalık ya da dağ 

başındaki düzlük, taraça. 9/244 

ġatıḳ: Yoğurt. 8/160 

ġatır: Katır. 3/165 

ġatırān: bk. ġatran 11/252 

ġatıran: bk. ġatran 8/80 

ġatĭran: bk. ġatran 17/135 

ġatlēn: (<Ar. ḳaṭʿiyyen) Asla, 

kesinlikle. 12/161  

ġatma d r: Katma değer vergisi. 

15/144 
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ġatmer: Arasına kaymak ya da yağ 

sürülerek katlanmış kalın yufka 

ekmeği. 23/136 

ġatran: Toroslarda yetişen bir tür sedir 

ağacı. 8/78 

ġav: Ağaçların gövdesinde veya 

dallarında yetişen bir tür mantardan 

elde edilen ve çabuk tutuşan, 

süngerimsi madde. 22/502 

ġavaḳ: Kavak ağacı. 4/50 

ġåvaḷ: Üflemeli bir çalgı, kaval. 20/195 

ġāvaḷtı: Kahvaltı. 23/98 

ġȧvam: bk. ġıvam 22/466 

ġavata: (<Rum. kavátha) Sert ve fazla 

kızarmayan bir tür domates. 12/96  

ġāve: (<Ar.) Kahve. 10/184  

ġāveci: Kahveci. 3/10 

ġāvereŋgi: Kahverengi. 10/314 

ġavġa ėt-: Kavga etmek. 4/21 

ġavın: Kavun. 22/332 

ǥávır: bk. cavır 6/87 

ġavı̊r-: Kavurmak. 23/157 

ġavı̊rma: bk. ġavurma 10/333 

ġavḷaḳ: Hazırlıksız, boş. 27/64 

ġavrıḷ-: Kavrulmak. 6/49 

ġavurma: Kavurma. 10/341 

ġay- (I): Kaymak. 8/25 

ġay- (II): Yer değiştirmek. 13/39 

ġayaḷıḳ: İkiyle yedi yaş arasındaki dişi 

deve. 26/180  

ġayboḷ-: Kaybolmak. 1/153 

ġayfa: Kahvehane. 2/128 

ġayıḳ: Kayık. 2/16 

ġayış (I): Kösele. 8/488 

ġayıtḷı: Kayıtlı, kaya geçirilmiş olan. 

2/98 

ġayıtsız: Kayıtsız. 1/3 

ġayĭt ėt-: Kaydetmek. 16/29 

ġaymaḳ: Kaymak. 12/305 

ġaymaḳam: (<Ar. ḳāʾim + maḳām) 

Kaymakam. 9/100  

ġaymaḳamḷıḳ: Kaymakamlık. 4/19 

ġayna-: Kaynamak. 5/13 

ġaynat-: Kaynatmak. 3/115 

ġaynata: Kayınbaba. 16/22 

ġayPışTaḷı: bk. ġaypıştaḷı 22/440 

ġaypıştaḷı: Eğimli. 8/26 

ġayrí: bk. ġārí 10/35  

ġaz-: Kazmak 3/99 
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ġaza: bk. ġadıḷıḳ 15/9 

ġazā: Yenilebilir bir çeşit ot. 21/76 

ġazá̄‿t-: Kaza yapmak. 24/182 

ġazaḳ: (<Fr. casaque) Kazak. 11/131  

ġazan: Kazan. 3/115 

ġazan-: Kazanmak. 8/246 

ġazıḳ (I): Ucu sivri ağaç parçası. 1/106 

ġazıḳ (II): bk. azıḳ 17/115 

ġazıḳḷı: Yörüklerin yaylaya çıkarken 

konakladıkları bir mevki. 11/178 

gebelek: Koyunların karaciğerinde 

meydana gelen bir hastalık.  8/145 

gėce: Gece. 2/32 

gėce gündüz: Aralıksız. 13/90 

gėceġondu: Gecekondu. 6/17 

gėceleyi: Geceleyin, gece vakti. 9/280 

gėç-: Geçmek. 4/11 

gėçi: Keçi. 6/76 

gėd-: bk. gėt- 1/4 

gedikli: Isparta Şarkikaraağaç’a bağlı 

bir köy. 19/61 

gėl-: Gelmek. 6/10 

geldi: bk. gelenek 15/185 

gelenek: Geçmiş. 2/69 

gelesek: Gelenek, görenek. 8/297 

gelici gėçici: Kalıcı olmayan. 8/6 

gėlin aḷ-: Gelini baba evinden alıp 

damadın evine götürmek. 11/42 

gėlīn: Gelin. 11/254 

gėlişigüzel: Herhangi bir, rastgele. 

11/230 

gembos: Dereköy ile Göynem ve İbradı 

arasındaki ova. 16/84 

gemė: Gemi. 17/230 

genár: bk. kener 3/165 

gēn̥ḉ: Genç. 9/54 

gēn̥ç: bk. gēn̥ḉ 1/24 

gendi: Kendi. 1/151 

gėne: Gene, yine. 2/58 

genelek: bk. gelesek 8/291 

gēn̥şlik: bk. genşlik 24/25 

genşlik: Gençlik. 13/98 

geŋel: Genel, bütün. 1/70 

geŋiş: Geniş. 1/71 

geŋiş oḷ-: Hoşgörülü, rahat 

olmak. 15/172 

geŋişit-: Genişletmek. 23/101 

gepce: İş makinesi, kepçe. 15/154 
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gePce: bk. gepcė 23/328 

gepcė: (<Far. kefçe) Kepçe. 5/13 

gėrçek: Gerçek, hakikat 10/37 

gerl āş: Akseki’de bir mevki. 9/32 

gė̄si (I): Giysi. 21/524 

gė̄si (II): bk. kė̄si 23/334 

gė̄silik: Giysi yıkama yeri. 23/353 

gėş-: bk. gėç- 9/43 

gėş: bk. gēn̥ḉ 4/71 

geşir-: Geçirmek. 7/41 

gėşlik: bk. genşlik 3/138 

gėşmiş: Geçmiş. 11/201 

get-: bk. gėt- 27/67 

gėT-: bk. gėt- 8/76 

gėt-: Gitmek. 3/34 

gev-: Çiğnemek. 8/527 

geven: Soba vb. tutuşturmakta çıra 

yerine kullanılan bir çeşit dikenli bitki . 

22/309 

geviş: Ağızda çiğnenen şey, lokma. 

9/242 

gėy-: Giymek. 4/42 

gezele-: Gezinmek. 14/30 

ġıble: (<Ar. ḳible) Kıble. 17/241 

ġıcı ġıcı zamanı: Çocukların çok 

hareketli olduğu dönem. 21/421 

ġıḷ: Kıl. 4/44 

ġıḷ ġurdu: Bir tür bağırsak paraziti. 

8/45 

ġıḷā: (<kılağı) Keskinlik. 22/494 

ġıḷınḉ: Dokumacılıkta kullanılan, 

cetvele benzer bir araç. 26/111 

ġıḷış: Kılıç, saban ökçesini oka 

bağlayan ağaç parçası. 2/106 

ġıPġırmızı: Kıpkırmızı. 11/85 

ġıpır ġıpır ėt-: Sürekli hareket etmek. 

9/273 

ġıpışda-: Hareket etmek. 24/181 

ġıpran-: Hareket etmek. 27/106 

ġır- (I): Kırmak. 9/187 

ġır- (II): Öldürmek. 8/302 

ġır: Kenar, köşe. 16/222 

ġırǡ: Kırağı. 8/26 

ġıraḷḷıḳ: Kral gibi olma. 8/361 

ġıram: (<Fr. gramme) Gram. 21/369 

ġıravanda: Akseki’ye bağlı Sadıklar 

köyünün eski adı, Gravanda. 21/230 

ġırbız: Kıbrıs. 8/331 

ġıŕç: Bir lakap. 20/289 
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ġırdırmaḷıḳ: Yanlamasına, paralel 

olarak. 22/323 

ġırġı: Orman keserek tarla açma. 21/54 

ġırḫ-: bk. ġırḳ- 11/74 

ġırıḳpelit: Yavrudoğan köyünde bir 

tarla adı. 22/526 

ġırıntı: Atıştırmalık meyve, çerez. 

11/127 

ġıríz gėçir-: Ağır ve şiddetli bir 

hastalık geçirmek. 13/99 

ġırḳ̬-: bk. ġırḳ- 25/112 

ġırḳ: Kırk sayısı. 22/319 

ġırḳ-: Koyun, keçi vb. hayvanların 

tüylerini kesmek. 25/114 

ġırḳ̬ḷa-: bk. ḳırḫḷa- 25/168 

ġırḳ̬ḷıḳ (I): Keçi kırkılan makas. 

25/109.  

ġırḳḷıḳ̬ (II): Kırkayak. 26/17 

ġırḷãŋġıç: Küpe Dağı’nda bulunan bir 

mevki. 9/195 

ġırma (I): Kırılmış veya dövülmüş 

tahıl. 12/315 

ġırma (II): Ortasından kırılarak 

doldurulan (tüfek). 22/557 

ġırmızı: (<Ar. ḳirmizī) Kırmızı. 5/29  

ġırmızı ġabı̊ḳ: Kızıl çam ağacının 

kabuğu. 18/44 

ġıŕşehiŕ: Kırşehir. 20/245 

ġıs: bk. ġız 6/92 

ġısaḷar: Manavgat’a bağlı Kısalar 

köyü. 4/109 

ġısır: Kısır. 8/188 

ġıstırġaç: Yengeç. 22/398 

ġış: Kış mevsimi. 25/73 

ġışın: Kışın, kış aylarında. 7/21 

ġışḷa-: Kışı bir yerde geçirmek. 15/8 

ġışḷaT-: bk. ġışḷat- 4/109 

ġışḷat-: Kışlatmak, kışı 

geçirtmek. 27/121 

ġıt: (<Ar. ḳaḥṭ) Yetersiz, az. 21/286 

ġıtḷıḳ: Kıtlık. 17/194 

ġıvam: (<Ar. ḳivām) Kıvam, 

yoğunluk. 10/320  

ġıvır-: Kenarından katlamak. 22/553 

ġıvraḳ: Hızlı. 16/220 

ġıvrandır-: Döne döne bir iş 

yaptırmak. 1/25 

ġıvrat-: Döndürmek. 22/551 

ġıvrıḳ: Kıvrık. 22/551 
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ġıy-: Kıymak, doğramak. 5/29 

ġıyı: Kıyı, kenar. 3/58 

ġıymatḷı: Değerli. 10/245 

ġıymatlí: bk. ġıymatḷı 16/17 

ġıymetli: bk. ġıymatḷı 10/245 

ġıynaş-: Bir araya gelmek, toplanmak. 

8/512 

ġıynaşıḳ: Aralık (kapı, pencere vb. 

şeyler için). (Fakat metinde “toplum” 

anlamı verilmiş.) 8/512  

ġıynaşıḳ̬: bk. ġıynaşıḳ 8/512 

ġız-: Azmak. 22/385 

ġız: Kız. 9/138 

ġızar-: Kızarmak 23/150 

ġızart-: Kızartmak. 19/74 

ġızġın: Çok ısınmış. 5/13 

ġızıḷ: Kızamık. 11/114 

ġızıḷāç (I): Manavgat’a bağlı Kızılağaç 

mahallesi. 16/12 

ġızıḷāḉ (II): Hatıplar köyünde bir 

yerleşim yeri. 24/250 

ġızıḷcıḳ: Kızılcık ağacı ve meyvesi. 

11/264 

ġızıḷġaya: Manavgat’a bağlı Taşkesiği 

köyünün yakınlarında bir yerleşim yeri. 

21/99 

ġızıḷot: Manavgat’a bağlı Kızılot 

mahallesi. 18/90 

giciş-: Kaşınmak. 12/153 

gicişki: Kaşıntı. 22/253 

gilik (I): Bitkilerin çekirdeği. 3/164 

gilik (II): Kuru fasulye.  23/45 

gireŋ: Havanın bulutlu, sisli, kapalı 

olması hâli. 17/110 

girişKen: Girişkin. 19/33 

gişi: Kişi. 2/128 

ġíyama-: Acımak. 10/351 

giyim: Giysi. 19/98 

ġo- (I): Koymak, yerleştirmek. 1/63 

ġo- (II): İsim vermek. 9/164 

ġȯ-: bk. ġo- 18/55 

ǥóbek: Göbek. 8/180 

ǥóbekle-: Göbek atmak. 16/46 

ǥóḇre: bk. ǥóvre 8/536 

ġoḉ: bk. ġoç 25/103 

ġoca (I): Büyük. 5/9 

ġoca (II): Yaşlı kimse. 10/53 
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ġoca buḷamaş: Hafifçe kavrulan unun 

üstüne yağ dökülerek yapılan bir çeşit 

yemek. 8/166 

ġoca mendėres develeri: Büyük iş 

makinelerine 1950’lili yıllarda verilen 

isim. 15/154 

ġoca tārana: Ayranın içine buğday 

yarması katılarak pişirilen bir yemek. 

12/317 

ġoca-: Yaşlanmak. 13/73 

ġocå: Yaşlı kimse; metinde bir lakap. 

26/43 

ġocadǡ: Konya Derebucak ilçesinde 

bulunan dağ, Kocadağ. 9/272 

ġocadepe: Afyonkarahisar’da bulunan 

Kocatepe. 20/208 

ġocaḷıḳ: Yaşlılık. 13/98 

ġocaman: Kocaman, büyük. 22/194 

ġocayataḳ: Aşağıışıklar köyüne bağlı 

bir mevki. 17/156 

ġocca: bk. ġoca (I)7/67 

ǥóç ǥóç-: Göç etmek. 18/6 

ġoç: Damızlık erkek koyun. 21/314 

ǥóç (I): Göç. 4/8 

ǥóç (II): bk. ġoç 20/25 

ǥóç-: Göçmek. 1/79 

ǥóçer: Göçer, göçebe. 4/19 

ǥóçür-: Göçürtmek. 4/16 

ġoğŭḷu: bk. ġōğuḷu 11/8 

ġōğuḷu: Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu 

kasabası.  24/90 

ǥó̄ğüs dutġunu: Nefes darlığı, astım. 

9/216 

ǥó̄ğ̥üsdürük: Devenin göğsüne takılan 

nesne. 8/584 

ǥóḱ (I): Gökyüzü. 1/44 

ǥóḱ (II): Gök renk. 9/256 

ǥóḱ (III): Kötü, acımasız (“Gök dinli” 

ifadesinden kısaltmayla). 21/477 

ǥóḱcehúyük: Konya’nın Seydişehir 

ilçesine bağlı Gökçehüyük köyü. 9/39 

ǥóḱdepe: Akseki’ye 32 km uzaklıkta 

bulunan Göktepe yaylası. 4/21 

ǥóküzlek: bk. ǥó̄ğ̥üsdürük 8/584 

ǥól: Göl. 1/77 

ġoḷ: Kol. 1/152 

ġoḷan: 11/131. bk. ġoḷaŋ 

ġoḷandǡ: Bir hastalık türü. 11/82 

ġoḷanya: (<İt. colonia) Kolonya. 3/140  



528 

 

ġoḷaŋ: Genellikle keçi kılı ya da deve 

yününden dokunmuş, üzeri işli ince 

kuşak.  25/56  

ġoḷay: Kolay. 15/196 

ġoḷay ġoḷay: Kolayca. 3/130 

ġoḷcaḳ: Kirmen eğirirken kola sarılan 

kolluk. 11/136 

ǥóm-: Gömmek. 9/192 

ġomser: (<Fr. commissaire) Komiser. 

24/44 

ġomutan: Komutan. 1/58 

ǥón: bk. gön 20/107 

ġonaḳḷa-: Konaklamak. 23/219 

ġonaḷġa: Yörüklerin yolculuk veya göç 

sırasında konakladıkları sulu ve otlu 

yer, konak yeri. 4/30  

ġonaŋġı: bk. ġonaḷġa 8/112 

ġonca: Yeniköy yakınlarında bir mevki 

adı. 26/76 

ġonturoḷcu: bk. kiyá 17/102 

ġonuş-: Konuşmak. 4/82 

ġonuşma: Konuşma. 6/85 

ġonya: Konya. 4/68 

ġoŋ-: Konmak. 20/14 

ġoŋı̊r: Kestane rengi, kara kızıl renk.  

22/86 

ġoŋşu: Komşu. 7/38 

ǥóŋül: Gönül. 4/86 

ġop-: Kopmak. 20/125 

ġopar-: Koparmak, yolmak. 10/447 

ġopuḷḷan-: bk. ġopuḷḷaş- 26/31 

ġopuḷḷaş-: Büyüyüp gelişmek. 22/347 

ǥór-: Görmek. 1/7 

ġȯran: (<Ar. ḳur’ān) Kur’an. 1/118. 

ǥó̄re: bk. ǥóvre 8/353  

ġorġu: Korku. 21/478 

ġorḳ-: Korkmak. 1/150 

ġȯruḳ: bk. ġoruḳ 3/117 

ġoruḳ: Henüz olgunlaşmamış ekşi 

üzüm. 3/13 

ǥórücü usuḷu: Aracılar vasıtasıyla 

gerçekleştirilen evlilik türü. 7/60 

ǥórün-: Görünmek. 15/39 

ǥórüş: Görüş, fikir. 4/73 

ǥó̄s: Göğüs. 8/584  

ǥóS: Göz. 22/514 

ġosdaḳ: (<Far. gustāḫ?) Gururlanarak 

kasılan, mağrur. 10/221 
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ǥósderT-: Göstertmek. 15/155 

ġoş- (I): Koşmak. 3/128 

ġoş- (II): Hayvanı çekeceği arabaya, 

sabana vb.ne bağlamak. 10/79 

ġoş- (III): Denk saymak. 5/40 

ǥóş: bk. ǥóç (I) 11/17 

ġoş: bk. ġoç 25/103 

ǥó̄ş-: bk. ǥóş- 16/164 

ġȯşaḳ: Kuşak. 21/513 

ǥóşebe: Konar-göçerlik. 11/20 

ġotanaḳ: Bir lakap. 3/31 

ǥótür-: Götürmek. 1/152 

ġov-: Kovmak, kovalamak. 2/75 

ǥóvelek: Çocuk. 21/439 

ǥóvre: (<Rum.) Gübre. 1/100 

ġow-: bk. ġov- 20/53 

ġowa: Kova. 5/15 

ġowan: Arı barınağı, kovan. 23/181 

ġȯwan: bk. ġowan 23/177 

ǥóy-: Bırakmak, koymak. 10/102 

ǥóyā: (<Far. gūyā) Sözde, sanki. 4/56  

ǥóyá̄: bk. ǥóyā 22/498 

ġoyaḳ: Koyak, vadi. 9/273 

ǥóynemli: Konya’nın Derebucak 

ilçesine bağlı Göynem beldesinden 

olan kimse.  1/112 

ġoyuḷaş-: Koyulaşmak. 11/234 

ġoyun (I): Koyun. 3/81 

ġoyun, -ynu (II): Kollar arası, kucak. 

21/276 

ǥó̄yük: Seydişehir ilçesine bağlı 

Gökhüyük köyü. 21/160 

ǥóz: Suyun çıktığı yerden her biri. 8/87 

ġozaḷaḳ: Çam ağacının meyvesi, 

kozak. 8/221 

ǥózel: bk. gözel 20/118 

göbeklen-: Göbeğin şişmesi. 22/256 

gök(ü)s-: Göğüs. 2/41 

gön: Hayvan derisi. 8/98 

gönnet: Akseki’ye bağlı Güneykaya 

(Gönyat) köyü. 21/243 

göprü: Köprü. 2/10 

göresek: Görenek. 8/340 

görpe: Yeni doğmuş oğlak, kuzu ve 

benzeri hayvan yavrusu. 21/307 

gösder-: Göstermek. 3/59 

göş-: Çökmek, yıkılmak. 15/45 

göt: Alt taraf, dip. 22/566 
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ǥót: Göt, kıç. 8/335 

göt at-: Hoplamak, zıplamak. 

11/270 

göw: Gök. 22/17 

göynek: Yarım kollu, bel altına kadar 

inen, pamuk ipliğinden dokunan iç 

giysisi. 25/265 

göz (I): Göz. 10/454 

göz (II): Oda. 3/35 

gözed daşı: Gözetleme yeri. 17/123 

gözel: Güzel. 6/74 

gözelcene: Güzelce. 23/86 

gözels̱ū: Akseki’ye bağlı Güzelsu 

(Sülles) köyü. 21/242 

ġucaḳḷa-: Kucaklamak. 9/235 

ǥúç: Güç, kuvvet. 21/142 

ġúçcúğ‿aḷı: Bir sülale adı, Küçük Ali 

sülalesi. 13/19 

ǥúçcük: Küçük. 4/86 

ǥúçcük ǥór-: Küçümsemek. 

17/228 

ġuduz: Kuduz. 10/368 

ǥúğül ǥúğül öt-: Rüzgârın şiddetli ses 

çıkarması (fırtına). 21/170 

ġuḳġumaw: Baykuş. 22/338 

ǥúl-: Gülmek. 22/218 

ġuḷa: Vücudu koyu sarı, kuyruğu ve 

yelesi siyah olan at. 9/12 

ġuḷaḳ (I): Kulak. 9/56 

ġuḷaḳ vėr-: Değer vermek, 

önemsemek. 3/154 

ġuḷaḳ (II): Kulak biçimine getirilen 

hamurun içine çökelek eklenerek 

yapılan bir hamurişi. 12/150 

ġuḷhüvaḷḷá̄t: İhlas suresi. 21/414 

ġuḷḷanıḷ-: Kullanılmak. 1/131 

ġuḷp: (<Rum.) Tutacak. 21/119 

ġuḷPḷu: Kulplu, kulpu bulunan. 2/120 

ġuḷun: At yavrusu, tay. 21/517 

ġumandanḷıḳ: Komutanlık. 2/40 

ǥúmeden: Güm diye ses çıkararak. 

1/75 

ġumḷuca: Konya’nın Seydişehir 

ilçesine bağlı Bağra mahallesi. 9/57 

ǥúmül: bk. gümül. 8/12 

ǥúmüş: Gümüş. 26/135 

ǥúmüşdamḷa: Akseki ilçesine bağlı bir 

köy, Zilan. 13/12 

ǥún: Gün, güneş. 3/73 

ǥún aş-: Güneş batmak. 9/221 
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ǥúndōdu: bk. gündōdu 4/109 

ǥúndüz: Gündüz. 8/136 

ǥúneş: Güneş. 1/82 

ġunḷa-: At başta olmak üzere tüm 

hayvanların yavrulaması. 8/55 

ġunḷacı: Gebe hayvan. 22/357 

ġunḷap: Kapı sürgüsü, menteşe. 8/511 

ǥúnlük: Üzerinden gün geçmiş. 4/61 

ġunna-: bk. ġunḷa- 8/55 

ġunnap: bk. ġunḷap 8/511 

ġuPġuru: Çok kuru. 12/45 

ġurbā: Kurbağa. 22/397 

ġurban: (<Ar. ḳurbān) Kurban 

bayramı. 22/454 

ġurḳ oḷ-: Tavuğun civciv çıkarmak 

için yumurta üzerine oturması. 22/340 

ġursak: Kursak, mide. 23/71 

ġuŕşun: bk. ġurşun 20/55 

ġurşun: Kurşun. 9/9 

ġuŕşunḷa-: Kurşunlamak. 20/59 

ġurt: Kurt. 2/75 

ġuru iftirā: Mesnetsiz iftira. 19/22 

ġuru-: Kurumak. 5/31 

ġurucu: Kurucu. 3/30 

ġuŕuçay: Konya’nın Ahırlı ilçesine 

bağlı bir köy. 20/70 

ġurundik: Grundig (marka). 1/35 

ġuruş: (<Alm. Groschen) Kuruş. 12/73  

ġuryá çek-: Kura çekmek. 17/234 

ǥússün: Gülsüm. 16/1 

ġusur: (<Ar. ḳuṣūr) Özür. 17/220 

ġusura baḳma-: Hoş görmek. 

8/338 

ġuş: Kuş. 7/70 

ġuşaḳḷıḳ: Silah yerleştirilen kemer. 

10/415 

ġuşan-: Beline sarmak. 15/153 

ġuşḷuḳ: Günün sabahla öğle arasındaki 

bölümü. 22/447 

ġutu: Kutu. 22/538 

ġuvā‿milli: Kuvayımilliye. 26/140 

ǥúven: Güven (soyad). 18/1 

ǥúvenilme-: Güvenilmemek. 1/65 

ġuvvatḷı: Güçlü, kuvvetli. 7/29 

ġuyruḳsuz: Kuyruğu olmayan 

(koyun). 17/74 

ġuyu: Kuyu. 6/10 

ġuyucaḳ: Akseki’ye bağlı bir köy, 

Kuyucak (Larma). 21/190 
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ġuzḷa-: Hayvanların yavrulaması. 

22/352 

ġuzḷacı: Gebe, doğuracak hayvan. 8/50 

ǥúzle: Yörüklerin asıl köylerine 

dönmeden önce yazdan sonra 

oturdukları yer. 4/26 

ġuzu: Kuzu. 4/59 

ġuzum: Genelde yaşlı kadınlar 

tarafından söylenen bir sevgi sözü. 

12/192 

ǥúzün: Güzün, güz aylarında. 8/118 

güccük: bk. ǥúçcük 8/334 

güçcük: bk. ǥúçcük 23/415 

güÇḉük: bk. güccük 11/90 

güÇcük: bk. güccük 8/269 

güçsüre-: Güçsüz görmek. 17/228 

güdücü: Çoban, sığırtmaç. 26/42 

güleş-: Güreşmek. 8/37 

gümül: (<Lat. cumulare) Altı susam 

bağıyla oluşturulan yığın. 21/345  

gündōdu: Manavgat’a bağlı Gündoğdu 

mahallesi. 2/94 

gündōmuş: Gündoğmuş ilçesi. 4/19 

gündōmuşḷu: Gündoğmuş ilçesinden 

olan kişi. 4/13 

güp: Küp, toprak kap. 12/267 

gür: (<Far. gūr) Mağara. 17/191  

gürláş-: Gürleşmek. 24/139 

güssün: Gülsüm. 10/374 

güT-: Gütmek. 14/12 

güyė̄: Güveyi, damat. 3/88 

güzēl: bk. g zēl 18/119 

güzle: Bir tarla adı. 22/526 

güzlele-: Güzlede vakit geçirmek, 

güzlemek. 23/52 

g zel: bk. gözel 23/326 

g zēl: Güzelce. 18/54 

g zelce: bk. gözelce 12/215 

H 

hȧ: bk. hėye 11/71 

há: bk. hėye 16/216 

há̄: bk. hėye 6/79 

hā: Dikkat çekmek, uyarmak için 

kullanılan bir söz. 1/8 

habár: bk. habar 15/184 

habar: (<Ar. ḫaber) Haber. 10/207 

habar vėr-: Bildirmek. 21/441 

hacı̆‿obası: Manavgat’a bağlı 

Hacıobası köyü. 21/6 
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hacımu͜ãrı: Manavgat Gündoğdu’ya 

ait bir köy. 9/123 

haç: (<Ar. ḥacc) İslam’ın beş şartından 

biri, hac. 8/416  

haÇ: bk. haç 9/155 

hadım: İğdiş edilmiş (Metinde; deve). 

20/242 

hādi: bk. hádi 12/32 

hádi: Haydi. 22/222 

haFda: (<Far. hefte) Hafta. 4/79  

hafTa: bk. haFda 5/11 

hāḳ yė-: Hak yemek. 21/263 

haḳġat: bk. haḲġaten 23/423 

haḲġaten: (<Ar. ḥaḳīḳaten) 

Gerçekten. 15/173 

haḳından gėl-: Yenmek. 20/61 

hakiketli: Vefakâr. 11/268 

haḳket: bk.  haḲġaten 10/443 

haḷ: (<Ar. ḥāl) Hâl, durum. 7/20 

hālá: (<Ar. ḥālā) Hâlâ, hâlen. 

haḷaḷ: (<Ar. ḥalāl) Haram karşıtı, 

helal. 21/410 

haḷál‿ėtme-: Helal etmemek. 

3/39 

haḷbǖse: Halbuki. 2/56 

haḷdan hasıPḷıḳdan kėsil-: Hâlsiz, 

mecalsiz kalmak. 10/145 

hále: Özellikle, hele. 22/261 

hālen: bk. hayḷa 19/60 

haleP: Suriye’nin Halep şehri. 9/159 

haḷıd: Halit. 21/173 

hamır: (<Ar. ḫamīr) Hamur. 12/120  

hāmile ġaḷ-: Gebe kalmak. 10/423 

hamilleci: Gebe, hamile. 22/357 

hamiT: Harman sürerken beygirlere 

takılan saptan yapılmış boyunduruk. 

21/347 

h̥amma: Trabzon hurması. 22/316 

hanı: Hani. 6/48 

haní: bk. hanı 15/26 

haŋġı: Hangi, soru sözü. 8/37 

hãŋġısı: Hangisi, kim. 9/173 

hapıs: (<Ar. ḥabs) Hapishane, cezaevi. 

20/117 

hapisāne: bk. hapıs 2/13 

háraḷda: bk. haraḷda 24/149 

haraḷda: Herhâlde. 9/80 

haranı: Küçük kazan. 23/314 
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harar: (<Ar. ḫarār) Çoğu kıldan 

dokunmuş, büyük çuval. 25/260  

harP: (<Ar. harb) Savaş. 15/29 

haŕP‿ėt-: bk. harb‿ėt- 

20/57 

harb‿ėt-: Savaşmak. 2/37 

harba gir-: Savaşa girmek. 

2/43 

hareked‿ėt-: Hareket etmek. 17/238 

hareret: (<Ar. ḥarāret) Coşkunluk, 

ateşlilik. 24/107 

harsıḳ-: Nefes nefese kalmak. 5/35 

h̥asan: Hasan. 15/119 

hasankiyaḷı: Manavgat’ta bir Yörük 

topluluğu. 27/73 

hasda: (<Far. ḫaste) Hasta, rahatsız. 

24/52 

hasdaḷan-: Hastalanmak. 3/57 

hasdaḷıḳ: Hastalık. 8/218 

hasdāne: Hastane. 2/19 

hatā: (<Ar. ḫaṭāʾ) Yanlış. 13/38  

hatap: (<Ar. ḥaṭab “odun”) Deve 

semerlerinin iki tarafına konulan ağaç 

parçaları. 25/83  

hatdá̄: (<Ar. ḥattā) Üstelik, ayrıca. 

20/290 

hatdē: bk. hatdá̄ 27/127 

hatıca: Hatice. 5/27 

hatıpḷar: Manavgat’a bağlı Hatipler 

köyü. 24/30 

hatíce: bk. hatıca 10/328 

hatma: Fatma. 10/50 

hatmana saçı: Fatma Ana saçı, ölen 

kadının mezarına konulan bir tutam 

saç. 21/275 

h̥åva: (<Ar. hevā) Hava. 9/58  

hava: Havva. 26/1 

havali: (<Ar. ḥavāle) Havale hastalığı. 

21/497 

havas: (<Ar. heves) İstek. 3/69  

h̥avda: bk. haFda 20/14 

havıt: bk. havut 20/84 

havı̊t: bk. havut 21/102 

havıT: bk. havut 25/84 

havḷı: Bahçe, avlu. 22/522 

havotu: Toroslarda yetişen yıllık bir 

bitki. 11/219 

havut: (<Far. hāvut) Deve semeri. 

26/131  

h̥avut: bk. havut 9/12 

háyá: bk. hėye 26/179 
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haydı: Haydi. 6/117 

háye: bk. hėye 26/111 

hayıt: Akdeniz çevresinde yetişen, 1-2 

metre boyunda bir ağaççık (Vitex 

agnus-castus). 22/309 

hayḷa: (<Ar. ḥālā) Hâlâ, hâlen. 12/301  

hayrát ėt-: Şaşırmak. 15/60 

hayvan (I): (<Ar. ḥayvān) (Genel 

olarak) hayvan. 21/348  

hayvan (II): At. 22/97 

hazel: (<Far. ḫazān) Kuruyup dökülen 

ağaç yaprağı. 11/248  

h̥azır: (<Ar. ḥāżir) Hazır. 3/153 

hazīne: (<Ar.) Servet. 9/130  

haziren: (<Ar. ḥazīrān) Haziran ayı. 

21/317 

ha : Tamam, evet. 3/152 

hė̄be: (<Ar. ᶜaybe) Heybe. 10/80  

hė̄bė̄: bk. hė̄be 10/82 

heb si: Hepsi. 10/292 

hė̄ḉ: bk. hėç 17/124 

hėḉ: bk. hėç 6/106 

hė̄ḉ: bk. hėç 9/136 

hece daşı: Ölünün mezarı oturana 

kadar geçici olarak dikilen mezar taşı. 

11/250 

hė̄ç: bk. hėç 12/8 

hėç: Hiç. 1/19 

hėçbir: Hiçbir. 9/1 

hekiyá: (<Ar. ḥikāye) Gibi. 4/97  

helán: bk. fáḷan 18/24 

helke: (<Rum.) Kova. 10/81  

h̥emán: (<Far. hemān) Hemen, 

çabucak. 15/67 

heP: Hep, bütün. 4/12 

hepcė̄zi: Hepsi, tamamı. 25/227 

hePisi: bk. hePsi 6/32 

hePsi: Hepsi. 3/71 

hep si: bk. hePsi 12/192 

heraḷda: bk. haraḷda 6/95 

herelde: bk. haraḷda 24/177 

herkeS: Herkes, her kişi. 4/70 

herkez: bk. herkeS 4/86 

hėsāb‿ėt- (I): Hesap etmek. 4/93 

hėsab‿ėt- (II): Düşünmek. 13/28 

hesápsíz: Sayılamayacak kadar çok 

olan. 6/71 
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hėsebi: Gibi. 16/93 

hėş: bk. hėç 7/73 

hēy: Seslenme sözü. 17/132 

heyácanḷan-: Heyecana gelmek, 

coşmak. 15/189 

hėye: Evet, onaylama sözü. 3/80 

hırḷa-: Fırlamak. 21/219 

hısāset: (<Ar. ḫasāset) Hasislik. 21/82 

hızmat ėt-: Hizmet etmek. 10/275 

hızmatḷa-: bk. hızmat ėt- 21/225 

hiḳāyá: (<Ar. hikāye) Öykü. 10/136  

hikmeti̮iḷā: İlahî hikmet. 23/371 

hilá̄: bk. fáḷan 23/48 

hiḷa: bk. fáḷan 3/60 

hilá: bk. fáḷan 4/27 

hilán: bk. fáḷan 23/50 

hile: bk. fáḷan 21/158 

hileker: (<Ar. ḥīle + Far. -kâr) Hileci. 

21/430 

hilene: bk. fáḷan 25/222 

hilli hilli oḷ-: Lime lime olmak. 23/364 

hindi: Şimdi. 2/117 

hindiki: Şimdiki. 16/71 

hindiyaḷı: Şimdiye kadar. 8/544 

hindiye: bk. hindiyaḷı 8/541 

ho: Şu. 1/130 

hoca: İmam. 16/5 

hoça: İzmir’e bağlı Foça ilçesi. 20/216 

hȫle: Şöyle 5/15 

hoḷḷuḳ: Tavukların yumurtlaması için 

hazırlanmış özel yer, folluk. 23/275 

hoḷus: Büyük delikli elek. 22/328 

homa: Oymapınar mahallesinin eski 

adı. 10/32 

honamḷı: Avşar boyuna mensup Yörük 

topluluğu. 19/24 

hora: Şura. 11/143 

horata: (<Rum. khorato) Şaka, alay. 

horaz: (<Far. ḫorūs) Horoz. 8/459  

hȯrda: bk. horda 3/60 

horda: Şurada, orada 21/274 

horum: Kimyasal ilaç. 8/232 

hoşa gėtme-: Beğenmemek. 3/7 

hoşaF: (<Far. ḫoş+āb) Şekerli bir 

içeçek türü, hoşaf. 19/83 

hȫT: Heyt, seslenme sözü. 24/47 

hoturaf: (<Fr. photographe) Fotoğraf. 

22/503 
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hoy: İran’ın Batı Azerbaycan 

eyaletinde Azerbaycan Türklerinin 

yoğun olarak yaşadığı şehir. 8/8 

hoyn: Bir seslenme sözü. 1/31 

hoyŭn: bk. hoyn 16/95 

höke: (<Ar. ʿuḳalā) Bilgiçlik taslayan 

kimse. 22/537 

hökme: bk. hatap 25/83 

hökümdar: (<Ar. ḥukm + Far. -dār) 

Padişah, kral. 17/202 

hörgüşlü: Hörgücü olan (deve). 

26/184 

hörKüÇ: Hörgüç. 8/64 

hörküş: Hörgüç. 12/89 

hörmet: (<Ar. ḥurmet) Saygı. 8/457  

hu: Şu. 2/125 

húcum ėt-: Saldırmak. 9/13 

hudūt: (<Ar. ḥudūd) Sınır. 4/68  

húdut: bk. hudūt 7/8 

humayın: Bir çeşit pamuklu kumaş, 

Amerikan bezi. 8/196 

hur- (I): bk. ur- 23/284 

hur- (II): Yönelmek, sapmak. 24/80 

hura: bk. hora 21/480 

hurda: Şurada, şu yerde. 3/35 

husú̄si: (<Ar. ḫuṣūṣī) Özel olarak. 

3/121  

hususu: bk. hususun 25/138 

hususun: (<Ar. ḫuṣūṣan) Özellikle, 

bilhassa. 8/84  

huy: Çeşitli duyguları anlatmak için 

kullanılan bir seslenme sözü, oy. 17/26 

hücúm ėt-: Saldırmak. 20/215 

hülesekelám: (<Ar. ḫulāṣa-i kelâm) 

Sözün kısası. 24/160 

hülesekelem: bk. hülesekelám 24/174 

hündüdük: bk. kiriş 22/314 

hürü: (<Ar. ḥūrī) Huri. 21/498 

h̥üsēn: bk. hüsēn 15/120 

hüsė̄n: bk. hüsēn 9/244 

hüsēn: Hüseyin. 11/55 

hüseyn: bk. hüsēn 17/20 

h rmet: bk. hörmet 8/459 

I 

ıçcıḳ: bk. ācıḳ 23/309 

ı̊faḳ: bk. ifaḳ 22/126 

ıfāḳa: Ufakken, küçükken. 1/3 

ıhart-: Deveyi çökertmek. 21/258 

ıhı: İşte. 2/103 
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ıḳdıdara geḉ-: Devleti yönetme 

yetkisine sahip olmak. 17/190 

ıḳdısā ėt-: Dedikodu yapmak? 3/145 

ıḷdır: Alacakaranlık. 21/318. 

ıḷdız: Yıldız. 21/318 

ımıḳ: Az sıcak, ılık. 20/122 

ımıḳḷıḳ: Ilıklık. 16/150 

ırām: bk. ġıvam 23/163 

ırāmaTḷı: Rahmetli. 1/148 

ırāt: (<Ar. rāḥat) Rahat, huzur. 12/35  

ırātsız ėt-: Rahatını bozmak. 24/146 

ıs cıs yoḳ: “Hiç kimse yok” anlamında 

kullanılan bir cümle. 12/67 

ısbarta: Isparta. 4/87 

ısdambuḷ: İstanbul. 16/163 

ısdanbul b zı: İstanbul Boğazı. 2/48 

ısdar: (<Rum. istári) Kilim, çadır bezi 

vb. dokunan tezgâh. 11/137  

ısdıḷı: Isıtılmış bir taşla oynanan bir 

oyun ve bu oyundaki ısıtılmış taş. 

27/152 

ısdıra: Küçük çocuklarda görülen bir 

deri hastalığı. 23/406 

ısıcaḳ: bk. ıssıcaḳ 11/197 

ısḳarça: İşe yaramayan nesne. 8/515 

ısḷa-: Islatmak. 19/77 

ısmanaḳ: (<Rum.) Ispanak bitkisi 

(Spinacia oleracea). 23/130 

ıssıcaḳ: Sıcak. 12/279 

ıssın-: Isınmak. 1/29 

ıssícaḳ: bk. ıssıcaḳ 27/63 

ısTar: bk. ısdar 12/209 

ışıḳḷar: Manavgat’a bağlı Aşağıışıklar 

köyü. 17/161 

ıtāt: (<Ar. iṭāʿat) Söz dinleme. 21/398 

ızar: (<Far. ḫarās) Tahta ve kereste 

kesmeye yarayan büyük bıçkı. 25/29 

ı : bk. ā 11/239 

İ 

ibādát yap-: İbadet etmek. 17/239 

iḇradı: Antalya’ya bağlı İbradı ilçesi. 

11/8 

iḇradıḷı: İbradı ilçesinden olan kimse. 

9/128 

ibrá̄m: bk. ibrām 9/223 

ibrām: İbrahim. 9/224 

iḉ: İç. 7/36 

icābında: Gerekirse. 9/146 

icar: (<Ar. īcār) Kira. 24/125 
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iḉgi: İçki. 8/290 

iççi: bk. işci 15/169 

id rizli : bk. idirizli yórǖ 17/88 

idirizli yórǖ: Manavgat’ta yaşayan 

İdrisli Yörükleri. 13/16 

iFāde: (<Ar. ifāde) Sorguya esas 

beyan. 25/274 

ifaḳ: Ufak. 22/2361 

ifaḳḷa-: Küçültmek, ufaltmak. 

22/116 

ifpar: (<Ar. iḫbār) Bildirme. 1/53 

íhí: bk. ıhı 19/21 

ihi: bk. ıhı 21/27 

íh̥tiḷaḷ: (<Ar. iḫtilāl) Darbe. 13/74  

ik‿üş: bk. ikȱ‿üç 5/22 

iḳāmed‿ėt-: Bir yerde oturmak, 

ikamet etmek. 24/99 

iḳāmetǥáh̥ ėt-: bk. iḳāmed‿ėt-9/105 

ikindin: İkindi vaktinde. 1/124 

ikȱ‿üç: İki üç. 6/44 

ikȱ‿ün: İki gün. 22/138 

ikȱ‿üz: İki yüz. 26/69 

ikȱ‿yüz: İki yüz. 8/129 

ikǖn: İki gün. 11/208 

íl: Yıl. 4/23 

iládin: Ladin ağacı. 8/78 

iḷan: Yılan. 12/112 

iḷan baḷıḳ: Yılan balığı. 22/394 

iḷarma (I): Manavgat’a bağlı 

Denizkent köyünün eski adı. 9/124 

iḷarma (II): Akseki’ye bağlı Kuyucak 

köyünün eski adı. 27/24 

iḷarmaḷı: Denizkent köyünden olan 

kimse. 12/103 

iḷaş: bk. ėḷaç 11/83 

iḷaşḷa-: İlaçlamak. 1/61 

iḷāyeT‿oḷ-: (<Ar. ʿināyet + T. oḷ-) 

İhsan edilmek. 8/67  

iḷāzım: (<Ar. lāzim) Gerekli. 10/161  

ilḇiz: bk. ivriz 12/157 

iledin: Ladin ağacı. 9/18 

ilēn: (<Far. legen) Leğen. 12/70  

ilezir: bk. irezil 21/228 

ilFat: Akseki ilçesine bağlı olan 

Bucakalan, Belenalan ve  Büyükalan 

köylerini  kapsayan  bölgenin adı, İlvat.  

11/112 

il fat: bk. ilFat 8/425  

ilgen: bk. ilēn 5/30  
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íḷıca: bk. ilice 24/3 

ílícá: bk. ilice 3/158 

ilice: Manavgat’a bağlı Ilıca mahallesi. 

22/226 

ilisdir: Delikli kap. 23/413 

ilit-: Ilık duruma getirmek. 23/346 

ilmasan bėli: Akseki ilçesine bağlı 

İmrasan mevkisi. 4/30 

iman: (<Ar. īmān) Sine, göğüs. 26/80 

imişdir-: Ilıtmak. 12/236 

imişik: Ilık. 23/141 

in: Mağara. 18/52 

ínandır-: İnandırmak, kandırmak. 

4/119 

indirmelik: Damadın evine gelen 

geline, attan inerken erkek evi 

tarafından verilen armağan. 11/49 

ini: Kayın, kayınbirader. 10/264 

inḳār‿ėT-: İnkâr etmek, yadsımak. 

8/9 

insanōlu: İnsanoğlu, kişi. 17/229 

īn̥sanōḷu: bk. insanōlu 24/122 

intiḳaḷ‿oḷ-: Görev verilmek. 9/155 

íntiḳāmını aḷ-: Öcünü almak. 15/16 

intiḷaf: bk. íh̥tiḷaḷ 22/134 

iŋek: İnek. 12/126 

íŋgiliz: bk. iŋgiliz 20/63 

iŋgiliz: İngiliz. 1/44 

iŋgin: Yüksekte olmayan, alçak (yer). 

25/179 

iŋne: İğne. 20/304 

iŋne vur-: İğne ile vücuda sıvı 

bir ilaç vermek. 13/6 

  iŋne yap-: bk. iŋne vur- 13/6 

ipáḱ: bk. ipeḱ 7/55 

īParnāma: (<Ar. iḫbār + Far. nāme) 

Haber verme kâğıdı. 9/108  

ipeḱ: İpek. 16/122 

iptira: (<Ar. iftirāʾ) Kara çalma. 17/95 

í̄rac‿oḷ-: İhraç olmak, çıkarılmak. 3/8 

irāde: (<Ar.) Karar verme gücü, istenç. 

2/65  

ĭramazan (I): Ramazan. 3/97 

ĭramazan (II): Ramazan ayı. 13/7 

íŕāmeTli: bk. ırāmatḷı 20/194 

ĭrāmetli: bk. ırāmatḷı 9/231 

írāmetli: bk. ırāmatḷı 9/244 

ırāmatḷı: Rahmetli, mevta. 2/42 
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ĭŕāmetli oḷ-: Yaşamını 

yitirmek. 15/168 

ĭrampa: (<İt.) Rampa, yokuş. 1/27 

irezilce: Eziyet çekerek. 8/373 

irezillik: Sıkıntılı, eziyetli durum. 8/26 

irezil oḷ-: Sıkıntı, eziyet çekmek. 15/47 

irezil zebil: Sıkıntılı, eziyetli. 18/7 

íŕham: (<Ar. iḥrām) Yünden yapılan 

yaygı. 20/191 

irh̥am: bk. iŕham 22/526 

īrışḷar: Oymapınar’a bağlı bir yerleşim 

yeri. 13/56 

irze bėli: Konya’nın Seydişehir ve 

Derebucak ilçelerini birbirine bağlayan 

geçit, Reze Beli. 9/272 

īs cīs yoḳ: bk. ıs cıs yoḳ 12/107 

ísābeT‿ėt-: Nişan alınan yere 

değmek. 15/189 

ísārı gel-: Asi olmak. 9/100 

isde-: İstemek. 3/32 

isdiFá ėt-: bk. isdiFā ėt- 9/108 

isdifā ėt-: İstifa etmek. 3/14 

isdiFā ėt-: bk. isdifā ėt- 9/107 

isdiḲāmet: (<Ar. istiḳāmet) Doğrultu. 

24/234 

ĭsıcaḳ: bk. ıssıcaḳ 21/43  

ísıcaḳ: bk. ıssıcaḳ 23/396 

īsi: (<issiz) Tenha.  16/158 

isKembe: İşkembe. 8/147 

isken ėt-: Yerleştirmek. 17/52 

islendir-: İsli hâle getirmek. 8/383 

ísmāḷ: bk. ismāyil  3/11 

ismān: İsmihan. 10/253 

ismāyil: İsmail.  2/122 

ísparTa: bk. ısbarta 24/38 

istifrá yap-: bk. istirfe ėt- 23/390 

istirfe ėt-: Kusmak, çıkarmak. 21/501 

istirpe: Arpacık hastalığı. 23/402 

is m: (<Ar. ism) Ad. 13/1  

íş: bk. iş 20/216 

iş-: İçmek. 11/43 

íş (I): İş, durum. 7/47 

iş (II): İç. 20/178 

íşam: bk. işam 8/205 

işam: Çam ağacı. 6/34 

íşamiçi: Yörüklerin yaylaya çıkarken 

konakladıkları Manavgat’ta bir mevki. 

11/174 

işamḷıḳ: Çamlık. 2/19 
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işáreT‿ėt-: İşaret vermek. 24/226 

işāret Fur-: İşaretlemek. 8/85 

işci: İşçi. 21/60 

işde: İşte. 3/58 

işdek: bk. işde 25/4 

işdek: bk. işde 8/94 

işdȫle: İşte öyle. 9/64 

işemik: Sidik. 27/124 

işgi: İçki. 11/43 

işle-: Çalışmak. 24/169 

ítāt: bk. ıtāt 21/413 

ivrim: Beyşehir’e bağlı bir yerleşim 

yeri, İbrim. 24/96 

ivriz: Bir hastalık adı. 12/156 

iy̥dam: (<Ar. iʿdām) Ölüm cezası. 

27/68 

iydiş ėt-: Hayvanlarda erkeklik 

bezlerini çıkararak kısırlaştırmak. 

3/125 

ȱk‿üç: İki üç. 3/73 

í : bk. ā  16/136 

i : bk. ā  25/224 

limon: (<Rum.) Limon ağacı ve 

meyvesi. 22/316 

rāmetli: bk. ırāmatḷı 9/194 

şam: bk. işam 8/78 

K 

Ḳafa: bk. ġafa 6/11 

ḳaḳ- (I): bk. ġaḳ- (I) 12/329 

ḳaḳ- (II): İtmek. 25/219 

ḳaḳ: İncir kurusu. 24/105 

ḳaḳmaḳ Fur-: Yumruk atmak. 25/216 

ḳamaḷ: Kemal. 21/73 

ḳaŋ͡ġ̥ḷı: Kağnı arabası. 23/424 

ḱár: (<Far. kār) Para kazancı. 24/197 

ḳará: (<Fr. carré) Kare. 9/133  

Ḳaribennik: Garibanlık, yoksulluk. 

25/4  

ḲariP: (<Ar. ġarīb) Acayip. 17/124 

ḳaŕiplik: Gariplik, garabet. 20/152 

ḳarḷama: Üzerine pekmez, bal, yoğurt 

vs. dökülerek yenen kar tatlısı. 12/197 

ḳasabāy̥i seviş: bk. seviş 15/115 

Ḳaş: bk. ḳaş 24/117 

ḳaş: Kaç, soru sözü. 8/16 

Ḳaşşıḳ: bk. ġaşşıḳ 12/42 

ḳāt: bk. kiyat 15/166 

ḱá̄tıp: (<Ar. kātib) Yazman. 17/197 
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Ḳatran: bk. ġatran 12/171 

ḳavı̊rma: bk. ġavurma 10/334 

ḳāzım ḳaŕabekiŕ paşā: Kurtuluş Savaşı 

komutanlarından Kâzım Karabekir. 

20/204 

kėçe: Kırkılmış koyun yünü veya keçi 

kılının dövülmesiyle elde edilen kaba 

kumaş. 11/131 

keF... keF...: (<Far. gāh) Bazen, bazı 

zaman. 25/17 

keFen: bk. keFin 21/42 

keFin: (<Ar. kefen) Kefen bezi. 8/187  

keklikçili: Kahverengimsi renge sahip 

bir incir türü.10/314 

Kel-: Gelmek. 8/371 

kel: Küçük; zayıf. 2/10 

kelek:  Olgunlaşmamış kavun. 22/332 

Kelin: Gelin. 19/94 

kellik: Zayıflık. 8/46 

kelpetėn: (<Ar. kelbetān) Kerpeten. 

27/47 

keme: Büyük sıçan. 21/103 

kendir: Kenevir ve kenevirden 

yapılmış olan ip. 12/225 

kener: (<Far. kenār) Kıyı, yaka. 3/58  

keŋgėl: bk. keŋger 23/441 

keŋger: (<Far. kenger) Kengel bitkisi. 

(Cynara cardunculus). 23/441 

keP: (<İng. cap) Kep, şapka. 3/63  

kepāze oḷ-: Gülünç veya utanılacak 

duruma düşmek. 26/67 

kepenek: Çobanların omuzlarına 

aldıkları keçeden giysi, aba. 27/111 

keráŋ: bk. ḳıraŋ 22/442 

kė̄ri: bk. kėyri 25/26 

keris: (<Far. kārīz) Kolayca 

kandırılabilen kimse. 9/60 

kert- (1): Çizmek, çentmek. 5/20 

kert- (2): Ağaç veya çubuğa çentik 

koymak. 16/99 

kės- (I): Kesmek. 4/61 

kės- (II): Taklit etmek. 22/390 

kėse: (<Far. kīse) Küçük torba, kese.  

6/39  

kėser: Tahta, ağaç yontmaya ve çivi 

çakmaya yarayan, kısa saplı, bir yanı 

keskin ağızlı çelik araç. 18/102 

kėsgi: Bir ucu keskin çelik araç, keski. 

11/281 

kėsgin: Keskin. 18/99 

kė̄si: Giysi yıkama işi. 21/285 



544 

 

kėsil-: Süt, ayran vb. bozulmak, 

ekşimek. 23/286 

Kė̄silik: bk. gė̄silik 21/523 

kesimci: bk. tātacı (II) 21/115 

kėsme: Ak ve kara olmak üzere 

çeşitleri olan bir ağaç türü. 22/309 

kėş: (<Far. keşk) Yağı alınmış sütten 

veya yoğurttan yapılan peynir. 10/280  

kėşe: Keçe. 8/15 

keşǥáf: bk. keşkeh 26/160 

keşġaf: bk. keşkeh 26/162 

keşge: (<Far. kāşki) Keşke. 21/243 

kėşir: Havuç. 22/333 

keşḳā: bk. keşkeh 25/154 

keşḳah: bk. keşkeh 12/343 

keşḱáh: bk. keşkeh 16/47  

keşḳáh: bk. keşkeh 19/72 

kėşkeF: bk. keşkeh 5/12 

keşkeh: Keşkek, dövme buğdayın 

uzun süre kaynatılmasıyla yörede etsiz 

olarak pişirilen bir yemek. 6/59 

keşkev: bk. keşkeh 5/13 

kevciler: Manavgat’ın doğusunda 

bulunan eski bir yerleşim yeri. 21/546 

kevki: Sukabağından yapılan kap. 

23/331 

kėy-: bk. gėy- 11/132 

kėyik: Geyik. 22/415 

kė̄y̥ri: bk. kėyri 16/118 

kėyri: Sonra. 3/161 

kėyrim: bk. kėyri 26/121 

kė̄yrim: bk. kėyri 16/235 

kėy ‿almásí: Geyik elması, Akdeniz 

bölgesine has yabanıl bir meyve ağacı 

(Malus Trilobata). 18/134 

key f: (<Ar. keyf) Rahat, huzur. 17/138 

Ḳıḷ: Keçi tüyünden yapılmış veya 

dokunmuş olan. 4/46 

ḳıḷ çuvaḷ: Kıldan dokunan, 

içinde tahıl ve eşya taşınan çuval türü. 

23/247 

ḳıḷdıravı̊ḳ: bk. ḳıḷdıravıḳ 8/568 

ḳıḷdıravıḳ: Oğlak ve kuzuların 

boynuna takılan küçük çan, çıngırak. 

8/568 

ḳıḷdırḳı: bk. ḳıḷdıravıḳ 8/567 

ḳıḷınç: Kılıç. 3/155 

ḳıraḷ: Kral, yönetici. 3/20 

ḳıraŋ: Kenar. 12/225 
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ḳırḫḷa-: Doğumdan kırk gün sonra 

bebeği törenle yıkamak. 11/117 

ḳırḫḷı: Kırk gününü doldurmamış 

(bebek veya lohusa kadın). 11/118 

ḳırḳ̬-: bk. ḳırḳ- 4/52 

ḳırḳ̬: Kırk sayısı. 2/6 

ḳırḳ-: Koyun, keçi vb. hayvanların 

tüylerini kesmek. 4/52. 

ḳırḳġavaḳ: Manavgat ilçesine bağlı bir 

köy, Kırkkavak. 18/4 

ḳırḳḷıḳ: Koyun ya da keçi kırkılan 

makas. 12/229 

ḳırpıt-: Hayvanın korkudan 

kulaklarını dikmesi. 11/277 

ḳırsın: Kırsal. 18/94 

ḳısmat ėt-: Kısmet etmek. 3/73 

ḳíḷdıravıḳ: bk. ḳıḷdıravıḳ 8/566 

ḱílim: (<Far. gilīm) Yün veya kıl 

dokuma. 21/206 

kiló̄: bk. kiḷō 21/303 

kiḷō: (<Fr. kilo) Bir ağırlık ölçü birimi 

kilogram. 4/59 

kiḷomet re: (<Fr. kilomètre) Bir 

uzunluk ölçü birimi, kilometre. 1/71 

kim: Ki bağlacı. 3/63 

kirá: (<Ar. kirāʾ) Kira, icar. 11/4  

ḱírā: bk. kirá 24/194 

kiŕincí: bk. kirinci 20/242 

kirinci: Üç ile yedi yaş arasında olan 

erkek deve. 21/128 

kirincik: bk. kirinci 8/39 

kiriş (I): Pamuk atılan yayın iki ucu 

arasındaki hayvan bağırsağından 

yapılan bağ. 23/192 

kiriş (II): (<Far. sirīş) Yabanî pırasa, 

sarı zambak.  11/11  

kirli bėli: Konya’ya bağlı Seydişehir 

ilçesinde bulunan bel. 21/156 

kirman: bk. kirmen 22/182 

kirmen: Elde yün eğirmeye yarayan 

tahtadan yapılmış araç. 11/136 

kirpiT: (<Ar. kibrīt) Kibrit. 25/59 

kirsecik: Konya Beyşehir’e bağlı bir 

mevki. 21/242 

kiŕten: Ulukapı köyünün eski adı. 20/8 

kirtik: Küçük sabun parçası. 23/414 

kisiren: Hamur kazımaya yarayan 

kürek gibi küçük demir ya da ağaçtan 

yapılan araç. 12/301 

kiTi: bk. kiti 8/70 

kiti: Köpek yavrusu, enik. 23/416 

kitle-: Kilitlemek. 8/391 
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kiyá: (<Far. ked + ḫudā) Bey veya ağa 

yanındaki yardımcı, kâhya. 17/102 

kiyā: bk. kiyá 27/76 

kiyaḷıḳ: Kâhyalık. 17/101 

kiyat: bk. kiyát 3/16 

kiyát: (<Far. kāġaẕ) Kâğıt. 3/15 

ḳíyeFet: (<Ar. ḳiyāfet) Giysi. 20/164 

ḳíyı: Kıyı, köşe. 24/95 

Ḳo-: Atmak, fırlatmak. 9/251 

ḳō-: bk. ġov- 26/62 

ḳo͜aḷa-: Kovalamak. 20/192 

ḱóçek: Kadın kılığına girip oynayan 

erkek. 5/9 

ḱóf: İşkembe. 8/146 

ḳōğ-: bk. ġov- 23/420 

ḱóḱ: Asıl, temel. 17/16 

ḱóḱen: bk. köken 24/139 

köken: Kavun, karpuz, kabak vb. 

bitkilerin toprak üstünde yayılan 

dalları. 24/154 

ḱóḱle-: Ağaç veya bitkiyi kökü ile 

birlikte topraktan çıkarmak. 21/489 

Kóḱtepe: bk. ǥóḱdepe 21/203 

kȫlen-: Küflenmek. 22/269 

kȱḷot: (<Fr. culotte) İç çamaşırı, don. 

12/14  

ḳomúsyon: (<Fr. commission) Ticarî 

aracı. 24/191 

ḱómür: Kömür 8/255 

Ḳonyaḷı: Konyalı olan kimse. 4/68 

ḱópek: Köpek. 9/258 

ḱópüK: Köpük. 9/219 

ḱópüklüsu: Gündoğmuş Serinyaka 

sınırları içinde bir akarsu. 21/256 

ḱópür: bk. göprü 1/132 

ḱópür-: Köpürmek. 6/37 

ḱór: (<Far. kūr) Görme engelli. 9/272 

ḱórpü: bk. göprü 21/506 

ḱós- (I): bk. kös- 8/15 

ḱós- (II): Yan yatırmak. 8/239 

ḱóslü: Uzanıp yatmış durumda. 10/140 

ḱóş-: bk. ǥóş- 12/188 

ḱóşe: (<Far. gūşe) Köşe, bucak. 

23/202 

ḳot: (<Fr. cote) Temel ile zemin 

arasındaki yükseklik. 14/33  

ḱótü: Kötü. 8/234 

ḳow-: bk. ġov- 23/376 
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ḳowaḷ: bk. ġåvaḷ 20/193 

ḱóy: (<Far. kūy) Köy. 1/1 

Ḳoyun: bk. ġoyun (I) 12/9 

köhlen-: bk. kȫlen- 22/270 

kölek: Bir tür koyun. 17/73 

kölge: Gölge. 5/46 

kömbe: Kızgın küle gömülerek ya da 

fırında pişirilen bir çeşit kalın ekmek. 

26/150 

könger: bk. keŋger 8/521  

köŋgüç: Ucu sivri kısa sopa. 8/213 

kör: Çok sık. 12/125 

körpe: bk. görpe 22/361 

kös-: Ayağını uzatmak. 8/341 

köşek: Bir yaşına kadar olan deve 

yavrusu. 8/38 

köşekle-: Devenin yavrulaması. 25/87 

köşşek: bk. köşek 22/362 

kötünlük: Kötülük. 25/166 

ḱúfül ḱúfül oḷ-: Yün gibi kabarmak. 

23/187 

ḱúḱürt: (<Far. gūgird) Kibritin 

eczası. 25/59 

ḱúl: kül. 21/286 

    ḱúlde ḱómürde ġaḷ-: 

Darmadağın olmak. 10/376 

ḱúlcüler: bk. külcüler 17/158 

ḱúldür ḱúldür: Haldır haldır. 18/48 

ḱúleş: Güreş. 10/14 

ḱúleşçi: Güreşçi. 10/12 

ḱúme (I): (<Rum.)  Kümes. 20/92 

ḱúme (II): Ufak ev. 20/88 

ḱúpe (I): Küpe. 10/258 

ḱúpe (II): bk. küpe yayḷası 16/87 

ḱúrek: Kürek. 16/77 

ḱúrklü ācı: Çadır yapımında 

kullanılan bir ağaç türü. 4/49 

ḱúrsü: (<Ar. kursī) Kürsü. 1/38 

ḱúttúḱ ḱúttúḱ: Pamuk, yün atma sesi. 

18/138 

ḱútúḱ: Kütük. 17/136 

ḱúy-: bk. küy- 8/519 

ḳuzáy: Kuzey. 9/272 

Ḳuzḷa-: bk. ġuzḷa- 12/228 

kücüme: Tezgâh tarağı kullanılarak 

dokunan kolan çeşidi. 26/93 

küççük: bk. ǥúçcük 19/93 
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kükürt: Anası tüylü, babası boz deve 

yavrusu. 22/370 

külcüler: Manavgat Demirciler köyüne 

bağlı bir yerleşim yeri. 17/6 

külü̆çe: (<Far. kulīçe). Maden külçesi. 

15/155 

külür: Taneli mısır koçanı. 26/148 

küme: (<Rum.) Tavuk barınağı, 

kümes. 23/274 

küncü: (<Far. künçit) Susam. 22/314 

Künde: bk. künde 2/116 

künde: Her gün. 24/173 

küp-: Yıkılmak. 21/526 

küpe yayḷası: Konya Seydişehir’de 

bulunan bir yayla. 9/18 

küpün-: Yüzü, gövdesi bir yere 

gelecek biçimde eğilmek. 21/213 

kürek: Un tarhanasının hamurunu 

karıştırmakta kullanılan tahta kepçe. 

5/28 

kürT: Kürtlerin yoğun yaşadığı 

bölgelerden göçüp gelen Türkmenlere 

verilen bir ad.  9/162 

kürtler:  Manavgat Yörüklerinden bir 

aşiret. 24/92 

kürü-: Küremek. 12/131 

kürüt-: Süründürmek. 21/245 

küs-: bk. küy- 8/519 

küsür: (<Ar. kusūr) Küsur. 2/76  

küt oḷ-: Kötürüm olmak. 16/81 

küy-: (<E. T. küt-) Pusuya yatmak. 

8/519 

k ŋger: bk. keŋger 8/529 

ḳ ḷ-: Kovulmak. 23/207 

L 

ḷaF‿ėt-: Laf etmek, söylemek. 2/42 

ḷaḳaş: (<Lx) Bir tür kamyonet. 27/120 

läkin: bk. lekin 9/95 

lán: Ulan, lan. 9/252 

ḷãŋġıduḳ ḷũŋġuduḳ: Langır lungur. 

17/62 

ḷapor: (<Fr. rapport) Kronik 

hastalıklar için verilen doktor raporu. 

19/54 

ḷasdik (I): (<Fr. élastique) Kauçuktan 

yapılmış şey.  

ḷasdik (II): Lastik ayakkabı. 21/220 

ḷata: (<İt. latta) Dar ve kalınca tahta. 

25/28  

ḷatȧ: bk. ḷata 25/28 
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ḷayḷon (I): (<Fr. nylon) Naylon. 

22/114 

ḷayḷon (II): Römork. 8/105  

le: bk. nėy 13/85 

lekin: (<Ar. lākin) Ama, ancak. 4/38 

lirá: (<İt. lira) Lira. 6/16 

listėk: İstek, arzu. 23/131 

ḷopḷaḳ: Zakkum ağacı. 22/314 

löbet: (<Ar. nevbet) Nöbet. 2/32 

löbeTci: Nöbetçi. 4/77 

lök (I): Erkek deve. 25/49 

lök (II): Küçük erkek çocukları için 

kullanılan bir sevgi sözü. 21/129 

löküs: (<Fr. lux) Gaz lambası. 3/90  

lútūbetli: Nemli. 1/83 

ḷ p: (<Ar. laḳab) Takma ad. 13/1  

l n: bk. ilēn 18/122  

M 

mācerā: (<Ar. mācerā) Serüven, 

sergüzeşt. 10/38  

māduŕ oḷ-: Hasta olmak.  20/29 

mafād‿ėt-: Vefat etmek. 3/30 

māfaza: (<Ar. muḥāfaẓa) Koruma. 

15/171 

mafėt-: Mahvetmek. 4/29 

mafFėt-: bk. mafėt- 20/298 

mafḷuḳ: bk. mehḷuḳ 22/356 

maFsúl: bk. mavsúl 14/23 

mah: Al, buyur. 23/418 

māh̥álle: bk. mahelle 17/57 

mahana: (<Far. bahāne) Sebep, 

bahane. 27/37 

mahelle: (<Ar.) Mahalle. 2/79 

māh̥rímçaḷı: Manavgat’a bağlı Gebece 

köyünün yakınlarındaki bir mevki. 6/7 

maḳat: (<Ar. maḳʿad) Minderli alçak 

sedir. 8/323  

maḷ melel: Hayvan. 4/112 

maḷ yǡ: bk. tereyā 20/135  

maḷcıḷıḳ: Hayvancılık. 24/101 

mālesef: (<Ar. maʿa’l-esef) Ne yazık 

ki. 13/3  

māḷıç: (<Ar. maḥlūc) Pamuk. 21/382 

māḷış: bk. māḷıç 18/140 

má̄lle: bk. mahelle 21/491 

māmı̊t: bk. māmut 4/14 

mámleket: (<Ar. memleket) Şehir, 

yurt. 8/10  
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mämleket: bk. mámleket 17/86 

māmut: Mahmut. 4/13 

manar: Küçük balta, nacak. 8/381 

manasdır: Beyşehir’e bağlı Manastır 

köyü. 24/98 

manav: Yerleşik Türkmen. 4/80 

manavḷaş-: Konar-göçerliği bırakıp 

yerleşik hayata geçmek. 24/104 

manavġad: Manavgat. 2/10 

manavġaT: bk. manavġad 4/19 

manayat: Akseki-Manavgat ilçe 

sınırında bulunan bir mevki. 21/109 

mantarḷıḳ: Göktepe yaylasında bir 

mevki. 21/194 

mar: bk. vār 4/15 

maraḳ ėt-: Kaygılanmak. 23/451 

maraşaḷ: (<Fr. maréchal) Mareşal; 

metinde bir lakap. 9/99 

masır: (<Rum.) İnce kamıştan yapılan 

iplik makarası. 12/273  

matemetik: (<Fr. mathématique) 

Matematik. 8/5  

mavsúl: (<Ar. maḥṣūl) Ürün. 8/46  

maya (I): Buhur deveyle adi devenin 

birleşmesinden doğan uzun tüylü dişi 

deve. 12/88 

maya (II): (<Far. māye) Bazı 

besinlerin yapımında mayalanmayı 

sağlamak için kullanılan madde. 4/62 

maydȯnuz: (<Rum.) Maydanoz 

bitkisi. 23/298 

mayış: (<Ar. maʿāş) Aylık. 14/58  

mayís: (<Rum.) Yılın beşinci ayı, 

Mayıs. 14/42  

mayoş: (<Far. mey+ḫoş) Ekşimsi. 

8/61  

mayoşu: bk. mayoş 26/187 

mazı: (<Far. māzū?) Olgunlaşmamış 

incir. 10/303 

mefāT‿ėt-: bk.  mafād‿ėt- 15/203 

meğárá: (<Far. meger) Meğer. 9/7  

meğerimá: Meğerse. 10/261 

mehḷuḳ: (<Ar. maḫlūḳ) Hayvan, 

yaratık.  9/241  

mejbur: (<Ar. mecbūr) Bir şeyi 

yapmak zorunda olan. 13/96 

mekdȱp: bk. mekdúP 3/56 

mekdúP: (<Ar. mektūb) Mektup, yazı. 

15/163 
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meken: (<Ar. mekān) Bulunulan yer. 

26/43 

    meken dut-: Herhangi bir yere 

yerleşmek. 13/41 

mekereye aḷ-: (<Ar. mekkāre+ T. -ye 

aḷ-) Osmanlı ordusunda taşıma 

işlerinde kullanmak amacıyla halktan 

ücret karşılığında yük hayvanı 

kiralama. 2/112  

mekge: Mekke. 8/417 

mekik: (<Far. mekūk) Dokuma 

tezgâhlarında, enine iplikleri boyuna 

iplikler arasından geçirmeye yarayan 

alet. 12/275 

mekteP: (<Ar. mekteb) Okul. 3/2  

mel: bk. met 8/240 

melas̱ otel: Manavgat’a bağlı Side 

mahallesinde bir otel. 10/89 

mēlem: (<Ar. merhem) Deriye sürülen 

yumuşak ve koyu kıvamda ilaç. 25/40 

meleski: Yufka açmak için avuç içinde 

yuvarlak bir biçim verilen hamur 

parçası. 12/307 

meleskilik: Bir hamur bezesi kadar. 

23/391 

melik yayḷası: İbradı ilçesinin batısında 

bulunan bir yayla. 17/78 

melmeket: bk. mámleket 19/73 

memdūh̥ sāmaç: Memduh Tağmaç, 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 14. 

Genelkurmay Başkanı. 15/176 

mēmed: Mehmet. 9/164 

memläket: bk. mámleket 20/45 

mēmur: (<Ar. meʾmūr) Devlet 

görevlisi. 15/171 

mendėres: Adnan Menderes. 15/151 

meneḉ: Bir köpek adı. 17/127 

menevşe: (<Far. benefşe) Menekşe. 

25/1 

merdivan: (<Far. nerdubān) 

Merdiven. 1/132  

mērime: Meğerse. 10/69 

merkep: (<Ar. merkeb) Eşek. 4/10  

merKep: bk. merkep 15/49 

merkez baŋġası: Merkez Bankası. 

15/155 

mersin: Mersin ağacı, sazak. 8/19 

merTek: bk. mertek 11/194 

mertek: Kalas. 8/11 

mesel: Kafiyeli sözlerle oluşturulan 

bilmece, şiir gibi halk edebiyatı 

ürünleri. 11/284 
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mesel dök-: Bilmece sormak. 

11/285 

meselá: bk. mesele 19/28 

meselá̄: bk. mesele 22/434 

meSelá: bk. mesele 6/31 

meselä: bk. mesele 6/60 

mesele: (<Ar. mes̱elā) Örneğin. 3/25  

mesep: (<Ar. meẕheb) Mezhep. 7/58  

mesmi: (<Ar. mesmūʿ “işitilmiş”?) 

Doğru dürüst, pek; çokça. 19/97 

mesuḷ: (<Ar. mesʾūl) Sorumlu. 9/82  

mėşe: (<Far. bīşe) Meşe ağacı, pelit. 

12/207  

meşgül: (<Ar. meşġūl) Meşgûl. 4/85  

meşḱúr: bk. mēşúr 6/3  

mēşúr: (<Ar. meşhūr) Meşhur, ünlü. 

1/35  

met: Çelik çomak oyununda kullanılan 

değnek parçası. 8/237 

metānet vėril-: Önem verilmek. 

15/145 

metel: bk. mesel 11/269 

metro: (<Fr. mètre) Metre. 8/214  

met re: bk. metro 8/12 

mevzilat: (<Ar. menzilet) İndirim, 

tenzilat. 4/88  

meydána çıḳ-: Yetişmek, büyümek. 

21/63 

meydana‿ğetir-: Büyütmek, ortaya 

çıkarmak. 6/13 

meydene gel-: Ortaya çıkmak. 26/140 

meydene getir-: bk.  meydana‿ 

ğetir- 22/349 

mėyvá: bk. mėyve 22/477 

mėyve: (<Far. mīve) Meyve, yemiş. 

22/315 

mezbur: (<Ar. mecbūr) Zorunda olan. 

9/276  

mezer: (<Ar. mezār) Kabir, sin. 8/31  

mezeriŋyanı: Yavrudoğan köyünde bir 

tarla adı. 22/526 

mezmur: bk. mezbur 23/225 

mēzun: (<Ar. meʾẕūn) Bir okulu 

bitirerek diploma almış (kimse). 8/4  

mıh: (<Far. mīḫ) Büyük çivi. 21/377 

mı̊sdaFa: bk. musdā 9/168 

mīda: (<Ar. miʿde) Mide. 20/298 

mīdá: bk. mīda 12/170 
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mili: Üç taş (ġaḷa) oyununda ortadaki 

küçük taş. 8/247 

milḷar: (<Fr. milliard) Milyar. 26/69 

millī müdá̄fe: Millî Savunma 

Bakanlığı. 3/76 

milḷon: (<Fr. million) Milyon. 26/69 

mísaḷ: Örneğin. 9/114 

    misál vėŕ-: Örnek vermek. 

20/182 

mísmilḷā: Besmele sözü, bismillah. 

21/408 

mobaḷı boynuna: Vebali boynuna. 

9/80 

mobaḷı ǥúnē üsdüne: bk. mobaḷı 

boynuna 27/101 

mobillet: (<Fr. Mobylette) Motosiklet. 

23/370 

modelim: (<Fr. moderne) Çağdaş, 

çağcıl. 16/10 

modeŕinleş-: Çağdaşlaşmak. 20/260 

motur (I): (<Fr. moteur) Traktör. 

2/109  

motur (II): Su motoru. 6/11 

mu͜ãr: (<bıŋar) Suyun çıktığı yer. 

21/496 

múbārek: (<Ar. mubārek) Beğenilen, 

hayret edilen şeyler için söylenen bir 

söz. 22/437 

múcādele ėt-: Uğraşmak, savaşmak. 

20/67 

múddet: (<Ar. muddet) Süre. 8/136  

múddeT: bk. múddet 24/34 

mudul: (<Rum. nodul) Hayvanın 

yürüyüşünü hızlandırmak için 

kullanılan övendirenin ucuna çakılmış 

sivri demir çivi. 23/422  

muhdar: (<Ar. muḫtār) Muhtar. 9/100  

mǖh̥tüş: bk. mütüş 23/172 

múhür: (<Far. muhr) Mühür. 9/112  

múḱatdes: Mukaddes. 14/4 

muḲdedir: (<Ar. muḳtedir) Erkli; 

izinli. 24/62 

múmkün: (<Ar. mumkin) Muhtemel, 

olası. 23/339 

mundar: (<Far. murdār) Dinî 

kurallara uygun olarak kesilmemiş olan 

(hayvan). 10/135  

murayḷan-: (<Ar. murāʾī +T. len-) 

Şımarmak. 5/45 

murdiçi: Akseki’ye 28 km uzaklıktaki 

mahallesi, Murtiçi. 12/30 
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murt: (<Far. mūrd) Mersin ağacı ve 

meyvesi. 21/85 

murT: bk. murt 21/84 

murTiçi: bk. murdiçi 21/122 

musāFir: (<Ar. musāfir) Misafir, 

konuk. 2/117 

músaFȱr: bk. musāFir 4/43 

musdā: Mustafa. 9/84 

musdaFa: bk. musdā 14/1 

musTā: bk. musdā 22/211 

mūtar: bk. muhdar 15/119 

mūtarḷıḳ: Muhtarlık. 2/115 

mutdamat: (<Ar. muᶜtemed) 

Yavrudoğan köyündeki bir yerleşim 

yeri. 3/20  

mutdarḷıḳ: bk. mūtarḷıḳ 1/39 

müle-: Koyun, kuzu, inek bağırmak, 

melemek. 10/294 

mümḱún: (<Ar. mumkin) Kesinlikle, 

imkansız. 25/204 

münsere: (<Ar. muḥāṣara) Çevirme 

kararı. 9/50  

müsāFir: bk. musāFir 4/43 

müsāvȱr: bk. musāFir 4/80 

müşderi: (<Ar. muşterī) Alıcı. 21/20 

müşrük: (<Ar. muşrik) Tanrı’ya ortak 

koşan. 17/230 

mütüş: (<Ar. mudhiş) Şaşılacak kadar 

değişik. 23/172 

m lle: bk. mahelle 17/59 

m bbet: (<Ar. maḥabbet) Dostça 

konuşma. 17/182 

m bere: (<Ar. muḫābere) Askerî 

haberleşme. 3/4  

m ḳġaḳ: (<Ar. muḥaḳḳaḳ) 

Muhakkak,  Kesinlikle. 8/359  

m ḳgemeye vėr-: Dava açmak. 

25/247 

m kkeme: (<Ar.) Mahkeme. 9/133  

m ḳḱeme: bk. m ḳkeme 21/542 

N 

n‿işle-: Ne yapmak. 27/53 

na: bk. nėy  27/122 

nağ̥ışḷı: Nakışlı, işlemeli. 12/339 

nah̥ȧḷ: bk. nahıḷ 11/50 

nahȧḷ: bk. nahıḷ 7/45 

nahıḷ: Nasıl, soru sözü. 4/66 

naḱít: (<Ar. naḳd) Peşin para. 24/135 

naḷbat: (<Ar. na’l + Far. bend) 

Nalbant. 3/11  
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namazḷā: Seccade. 22/535 

nāne: (<Ar. naʿnaʿ) Nane bitkisi. 

23/298 

naŕ: (<Far. enār) Nar ağacı ve 

meyvesi. 18/20 

naŕḷı: bk. naŕḷıdā 18/20 

naŕḷıdā: Kırkkavak köyüne bağlı bir 

yerleşim yeri. 18/19 

nasdik: (<Fr. élastique) Kauçuktan 

yapılmış. 20/106 

násib‿ėt-: Nasip etmek. 20/20 

nazarata at-: Gözaltına almak. 25/201 

nazárete aḷ-: bk. nazarata at- 25/226 

nē: bk. nėy 9/252 

nė̄: Neden, niye. 21/364 

neci: Kim, ne? 16/36 

neFes darḷī: Nefes darlığı. 8/69 

neF se: Nefise. 10/207 

nė̄h̥āyėt: (<Ar. nihāyet) Sonunda. 

24/130 

nelik: Zorluk, güçlük, sıkıntı. 8/403 

neŕdė̄se: Nerdeyse. 20/15 

nė̄se: “Neyse, uzatmayalım” 

anlamında bir söz. 16/225 

neTen: Neden. 10/428 

nėy: Ne, soru sözü. 3/39 

nėye: Niçin, soru sözü. 15/164 

nidá̄: (<Ar. nidāʾ) Seslenme. 17/226 

nikāt: (<Ar. rekʿat) Rekât. 7/58  

nire: Nereye, soru sözü. 15/69 

nisān: (<Ar. lisān) Dil. 15/124 

nīsan: (<Ar. nīsān) Nisan ayı. 7/24 

nişan daḳ-: bk. nişan ġo- 10 /215 

nişan ġo-:  Nişanlanmak. 7/63 

nízāmiye: (<Ar. niẓāmiyye) Kuruluş 

girişi, kontrol noktası. 14/38  

noġtaḷı: Nükte ile süslenmiş. 22/58 

nōḳ: Ne yok? 4/98 

nōman: Numan. 17/199 

normál: (<Fr.) Alışılagelen, olağan. 

18/121 

nufuS: (<Ar. nufūs) Nüfus (kayıtları). 

2/98  

    núfus̱ cüzdánı: Nüfus kâğıdı. 

15/179 

nuhut: (<Far. noḫūd) Nohut. 12/151  

nuḳsa: (<Ar. nusḫa) Muska. 11/112  

nūsa: bk. nuḳsa 23/411 

nüfuz: bk. nufuS 17/56 
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n h: Kızgınlık bildiren bir seslenme 

sözü. 10/220 

n d: Manavgat’a bağlı Denizyaka 

köyünün eski adı, Niğit. 9/125 

n d: bk. nuhut 22/1117 

O 

ȯ: bk. u 24/30 

óbür: Öbür, öteki. 20/15 

ocaḳ: Halk hekimliğinde belirli bir 

şikâyeti veya hastalığı iyileştirdiğine 

inanılan aile veya kişi. 20/306 

óde-: Ödemek. 

oFacıḳ: bk. ȯfacıḳ 8/567 

ȯfacık: Ufacık, küçücük. 8/247 

oġḷan: bk. ōḷan 13/69 

ó̄ğ̥: bk. öŋ 25/240 

ó̄ğ̥cele-: bk. övcele- 8/169 

ó̄ğren-: Öğrenmek. 9/232 

ó̄ğü-: Midesi bulanmak, kusmak. 

21/138 

ó̄ğün: Önce. 10/9 

ó̄ğür: Sürü. 26/74 

oḫur: Üzüm sıkılan tekne. 6/33 

oḳ̬: Saban demirinden boyunduruğa 

kadar uzanan ağaç. 2/105 

oḳġa: (<Ar. vuḳiyye) Eski 1,282 

kilogramlık ağırlık ölçüsü birimi. 12/72  

oḳḷǡ: bk. oḳḷā 23/125 

oḳḷā: Oklava. 12/293 

oḳsicen: (<Fr. oxygène) Oksijen, 

temiz hava. 19/59 

oḳu: bk. oḳuntu 22/167 

oḳuḷuḳ: Düğünlerde davetiye yerine 

dağıtılan havlu, çorap vs. şeyler. 

22/167 

oḳuntu: Düğün davetiyesi. 10/219 

óḱüz: Öküz. 6/107 

ol̥: bk. oḷ 6/94 

oḷ: O, işaret zamiri. 15/167 

ōḷ: Oğul. 3/39 

ōḷ-: Olmak. 21/394 

ōḷaḳ: Keçi yavrusu. 4/61 

ōḷaḳḷa-: Keçinin yavrulaması. 25/63 

ōḷan: Oğlan, erkek çocuk. 3/45 

ólḉ-: Ölçmek. 16/106 

ȱḷġamaḳ: Seyrek seyrek dikmek, 

oyulgamak. 23/246 

oḷuḳ: Çeşme, pınar. 16/207 

om‿bėş: On beş. 4/27 
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omar: Ömer. 24/39 

ombaşı: Onbaşı. 3/4 

ómúŕ: (<Ar. ʿumr) Yaşam. 15/166 

ómȱr bilḷah: Asla, yaşam boyu. 

8/360 

ȯn: On sayısı. 8/227 

onikibaŕmaḳ bǡŕsī: Mideden sonra 

gelen ince bağırsak bölümü. 20/294 

oŋar-: Düzeltmek. 21/102 

óŋce: Önce. 1/15 

óŋcek: bk. öŋcek 4/54 

óŋecek: Bozkır ilçesine bağlı 

Dereköy’de bir mevki. 7/35 

óŕ-: Örmek. 20/116 

oŕăda: Orada. 20/51 

ōraş-: Uğraşmak. 2/9 

ȯrdan: Sözü edilen yerden. 9/191 

ó̄ren: bk. ȫren- 16/232 

ó̄ŕen: bk. ȫren- 20/5 

ó̄ŕet-: Öğretmek. 20/5 

ó̄reTmen: bk. ȫretmen 8/395 

órgü: Örme işi, örgü. 8/19 

ȯrman: Orman. 18/95 

ormana: (<Rum. Erymna) Antalya’nın 

İbradı ilçesine bağlı bir köy. 13/11  

ȯrmancı: Orman muhafaza memuru. 

27/10 

ormanÇı: bk. ȯrmancı 21/43 

órt-: Örtmek. 8/79 

ortå‿oḳuḷ: Ortaokul. 15/178 

ortāvaḳ: Akseki’ye bağlı bir yerleşim 

yeri. 21/122 

oŕus: Rus. 20/207 

ossāt: O anda. 11/211 

ó̄süz: Kimsesiz, öksüz. 17/24 

óte (I): Öteki, diğer. 16/4 

óte (II): Uzak. 9/55 

otḷaḳíye: (<T. otlak + Ar. -iyye) 

Osmanlı döneminde, devlet malı 

otlaklarda yayılan hayvanlardan alınan 

vergi. 27/86 

    otḷakiye aḷ-: Mera kiralamak. 

9/143 

oturġun (I): Yerleşik, yerli. 4/68 

oturġun (II): Sık dokunmuş un çuvalı. 

23/249 

otur̥t-: Oturtmak. 3/37 

z: Türklerin Oğuz bölüğü. 15/6 
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ȯva: Ova, düzlük. 12/34 

ȯvacıḳ: Tunceli’nin Ovacık ilçesi. 

22/140 

óveç (I): Enenmiş erkek keçi. 20/275 

óveç (II): Genç delikanlı. 21/205 

óvendire: bk. öwendire 21/377 

owçaḷa-: Ellerini bir şeye ya da 

birbirine sürtmek. 12/48 

ówele-: Ezmek veya ufak parçalara 

ayırmak. 21/67 

ówendire: bk. öwendire 23/421 

ówün-: Övünmek. 4/56 

ȯyan:  Dizgin, gem, yular. 21/214 

oyan-: Uyanmak. 20/48 

ó̄y̥le: bk. ȫle 20/69 

óyle: bk. ȫle 8/67 

oymapıŋar: Manavgat ilçesine bağlı 

Oymapınar mahallesi, Homa. 13/60 

oyuḳ: Kuytu yer. 12/135 

oyŭn: Halk oyunu. 8/271 

Ö 

ödü sıt-: Ödü kopmak, çok korkmak. 

10/164 

ödüşleş-: Ödünç olarak birbirine 

vermek. 12/57 

öhȫf: Kızgınlık belirten bir seslenme 

sözü. 10/152 

ökce: Saban demirinin geçtiği eğri 

ağaç parçası. 2/103 

ȫkelen-: Öfkelenmek. 10/262 

öksü: Ucu yanmış odun parçası. 

23/344 

ölçer-: Sönmekte olan ateşi 

canlandırmak. 23/344 

ȫle: Öyle. 1/3 

ȫlecene: Öylece. 23/364 

ȫlelik: bk. ȫlelikle 13/8 

ȫlelikle: Bu biçimde, en sonunda. 

3/172 

ȫlen: Öğle. 22/431 

ölet: Öldürücü hastalık salgını, kıran. 

12/102 

ölet gel-: Salgın olmak, kıran 

girmek. 15/135 

ölgü yėri: Taziye yeri, cenaze evi. 5/32 

öŋ: Ön, ileri. 15/42 

öŋcek: Öncek, önlük. 11/133 

öpdür-: Öptürmek. 3/160 

ördēk: Ördek. 11/266 

öre: Çevre, dolay, yöre. 17/134 
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ȫren-: Öğrenmek. 6/104 

ȫretmen: Öğretmen. 14/4 

örü ǥút-: Sürünün gece otlatılması. 

8/138 

ö̇rüzġar: (<Far. rūzgār) Yel. 8/20  

ö̇rüzǥar: bk. ö̇rüzġar 21/190 

öS: Öz. 5/3 

öş: Güneşin batarken havanın karanlık 

olduğu vakit, alacakaranlık. 26/78 

ötá̄n: Öte yan, öteki taraf. 21/264 

ö̇tė̄: bk. ötē 26/16 

ötē: Öteki. 1/56 

ötē‿üz: Öteki taraf. 10/7 

ötürüklü: Sık sık ishal olan. 21/38 

övcele-: Ovalamak, ufalamak. 8/162 

ö̇veḉ: bk. óveç 25/102 

ö̇veç: bk. óveç 25/175 

övke: Öfke. 1/133 

öwendire: Hayvan dürtmeye yarayan 

ucu bizli değnek. 10/67 

öwey: Üvey. 1/149 

öz (I): Kendi, dönüşlülük zamiri. 1/21 

öz (II): Üvey olmayan. 1/151 

özbe: kibrit paketi. 8/461 

özek: Sulak, verimli yer. 24/167 

P 

pādem: bk. payam 10/241 

padışā: (<Far. pādşāh) Sultan, 

padişah. 15/109 

pādışāh̥ḷıḳ: bk. pādışāḷıḳ 15/28 

pādışāḷıḳ: Padişahlık, sultanlık. 15/26 

paḳır (I): Bakraç, kova. 10/84 

paḳır (II): Bakırdan yapılma leğen. 

18/123 

paḳḷa: (<Ar. bāḳilā) Bakla. 3/11  

paḳḷā: bk. paḳḷavı 23/164 

paḳḷavı: Baklava tatlısı. 23/166 

Paḳḷavı: bk. paḳḷavı 23/151 

paḷan: (<Far. pālān) Eşeklere vurulan 

yumuşak bir semer çeşidi. 8/585  

påḷatḷı: Ankara’nın Polatlı ilçesi. 

24/185 

paḷta: Balta. 8/24 

Paḷta: bk. paḷta 22/288 

pambıḳ: Pamuk. 2/33 

pambıḳ çevirt-: Çırçırlama 

işlemi. 2/32 

pantuḷ: (<Fr. pantalon) Pantolon. 

20/169 
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parakende: Manavgat’a bağlı bir köy, 

Perakende. 9/124 

pas-: (<bas-) Kümes hayvanlarının 

kuluçkaya yatması. 22/342 

pas vėrme-: Yüz vermemek. 1/27 

patås: bk. patos 24/121 

patatiS: (<Rum.) Patates. 8/347  

patatiz: bk. patatiS 22/332 

pataz: Avuç dolusu. 11/70 

patel: (<Fr. patin) Paten. 9/58  

patike: (<Bulg. patéka) Tekerlekli 

araç işlemeyen dar yol, yolak. 12/125 

patiti: bk. patatiS 12/96  

patos: (<Fr. batteuse) Harman işini 

yapan makine. 24/121 

patoS: bk. patos 10/61  

pattıḳ: Mısır unundan yapılan ve sacın 

üzerinde pişirilen kalın ekmek. 12/304 

patŭron: (<Fr. patron) Patron, 

işveren. 12/249  

pavḳır-: Ulumak, ürümek (kurt, çakal, 

tilki, köpek vb. hayvanlar). 12/65 

payam: (<Far. bādām) Badem ağacı 

ve meyvesi. 21/30 

payton: (<Fr. phaéton) Fayton.  

21/350 

paytun: bk. payton 7/7  

peḳat: (<Fr. paquet) Paket. 22/153 

pelid‿ācı: bk. pelit 3/122 

pelit (I): (<Ar. bellūṭ) Meşe ağacı. 

3/122  

pelit (II): Akseki’ye bağlı bir güzle. 

27/85 

pėlit: bk. pelit (I) 21/286 

pēlivan: (<Far. pehlevān) Güreşçi. 

10/22 

pelmeburnu: bk. belmeburnu 21/187 

pençere: (<Far.) Pencere. 11/262  

penez: (<Mac. penész) Kadın 

başlıklarında süs olarak kullanılan 

sahte altın para. 16/61  

perençe: bk. pençere 22/48 

pēriz: (<Far. perhīz) Yumurta, 

domates gibi belli gıdalardan uzak 

durularak yapılan diyet. 22/254 

pėş: (<Far. pes) Arka, art. 5/19 

pėşgir: (<Far. pīşgīr) Havlu. 5/41 

pėşman oḷ-: Yaptığı bir işin yanlış 

olduğunu anlayarak üzülmek. 12/330 

petėt-: Fethetmek. 3/172 

petroḷ: Akaryakıt istasyonu. 2/31 
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pėyġamber: (<Far. peyġām-ber) Elçi, 

yalavaç. 8/67  

pėynir: (<Far. penīr) Peynir. 4/60  

pırġȧḷa-: Çalı çırpıyla kaplamak, 

düzeltmek. 22/233 

pırġı: Çalı çırpı. 22/234 

pıŕtı: bk. pırtı 20/95 

pırtı: Eşya. 8/28 

pışaḳ: bk. buḉaḳ 8/324 

pıttíḱ: bk. pattıḳ 23/255 

piklik aḷaŋı: Piknik yapılan yer. 13/78 

piḷaF: bk. piḷåv 23/170 

píḷaf: bk. piḷåv 26/160 

piḷan: (<Fr.) Plân. 8/333  

píḷasdik: (<Fr. plastique) Plastik ve bu 

maddeden yapılan nesne. 8/198  

piḷasdik: bk. píḷasdik 22/543 

piḷåv: (<Far.) Pilav. 4/58 

píratik: (<Fr. pratique) Hızlı. 9/8  

piriḉ: (<Far. birinc) Pirinç. 6/66  

piripençe: (<Far. şīr + pence) Kan 

çıbanı, aslanpençesi. 11/82  

pirpir: Ufak tefek şeyler. 22/10 

pisiŋgit: Endemik bir yabanıl armut 

ağacı, zingit, Serik armudu (Pyrus 

Serikensis). 22/317 

piyada: (<Far. piyāde) Yaya sınıfı 

asker. 22/25 

piynar: (<Rum. pirnari) Kışın 

yapraklarını dökmeyen bir tür meşe 

çalısı, pırnal (Quercus ilex). 15/19  

pȯḷoğḷam: (<Fr. problème) Sorun, 

sıkıntı. 8/228  

poltiḱáci: Siyasetçi. 13/84 

pontuḷ: bk. pantuḷ 3/108  

posda: (<İt.) Posta. 22/149 

posdacı: Posta görevlisi. 22/150 

pȱse: bk. püse 12/171 

pöse: bk. püse 8/502 

puçaḳ: bk. buḉaḳ 22/196 

puhur-: Üfleyerek şişirmek. 8/528 

pur-: bk. ur- 3/157 

purç: Ağaçların ince dalları, yeni 

sürgünleri. 8/374 

puroce: (<Fr. projet) Proje, tasarı. 

8/333  

púse: bk. püse 

púsele-: Püse sürmek. 20/113 



562 

 

puşaḳ: bk. buḉaḳ 8/190 

puturlūğ̥: Pütürlü. 22/265 

püntük: Parça. 17/44 

pür: Özellikle iğne yapraklı ağaçlar 

başta olmak üzere genel olarak 

bitkilerin yaprağı. 6/34 

pürçüklü: Pürçeği olan. 26/136 

püse: Çamların çıralı yerlerinden elde 

edilen siyah katran. 23/388 

R 

rá͜atsız ėt-: Rahatsız etmek. 15/46 

rabiyá: Rabia. 11/56 

rāmetli: Rahmetli. 9/33 

ravā gör-: Reva görmek, uygun 

görmek. 23/423 

ŕevo: Askerî araç markası, Reo. 20/233 

rezil müttezil: (<Ar. reẕīl+muteẕellil) 

Rezil bir şekilde.  

S 

sā (I): Sağ taraf. 1/132 

sā (II): Sağ, diri. 9/178 

sā-: Sağmak. 23/68 

sa͜ã: bk. sene 20/118 

sa͜ȧr: bk. sār 22/412 

Sabāḷa: bk. sabāḷa 17/165 

sabāḷa: Sabahleyin. 1/17 

sabāleyin: bk. sabāḷa 19/78 

sabın: (<Ar. ṣābūn) Sabun. 12/280  

saḉ: bk. sac 18/127 

sac: Üzerinde ekmek pişirilen metal 

levha. 12/294 

saç: bk. sac 10/341 

saçma: Avda kullanılan fişeklerin içine 

konulan, türlü boylardaki küçük ve 

yuvarlak kurşun tanesi. 22/546 

sāde: (<Far.) Sadece, yalnız. 12/66  

sādece: bk. sāde 23/34 

sādeyǡ: bk. tereyā 8/195 

sādıḉ: Düğünde geline ya da güveye 

yol gösteren kimse. 24/51 

sādış: bk. sādıḉ 24/51 

sāğ̥‿oḷsun: Sağ olsun. 23/384 

sağa: bk. sene 22/501 

saḳızḷaḳ: Çitlenbik denilen bir tür 

sakız ağacı. 8/372 

sākinleş-: Yatışmak, dinginleşmek. 

15/30 

saḳseydi bėli: Akseki ilçesine bağlı 

Kepezbelen’de bulunan mevki. 3/162 
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s̱aḷ-: Çalmak. 20/193 

saḷ-: Koymak, katmak. 8/349 

sǡḷ-: Sağma işine konu olmak. 25/52 

sāḷam: Sağlam. 10/269 

sáḷāmŭ‿aleyküm: bk.  selēmú‿ 

aleyküm 15/44 

saḷdır-: Serbest bırakmak. 3/48 

saḷdırt-: Serbest bırakılmasını 

sağlamak. 25/25/207 

sálem yoḷḷa-: bk. selem yoḷḷa- 22/226 

sāḷıḳ: Sağlık. 8/235 

saḷır (I): Manavgat’a bağlı Salur köyü. 

3/43 

saḷır (II): Isparta’nın Şarkîkaraağaç 

ilçesine bağlı Beyşehir gölü kıyısındaki 

Salur köyü. 24/98 

saḷı̊r: bk. saḷır 15/8 

salif: Salih. 22/187 

saḷḷaŋġıç: Salıncak. 27/159 

saḷun: (<Fr. salon) Kutlama yapılan 

yer. 20/188 

Saman: bk. zamān 15/110 

samīmī oḷ-: İçli dışlı olmak. 10/177 

samra: Hayvan gübresi. 8/533 

sáná: bk. sene 12/93 

sanayā: Margarin. 18/51 

sandėt-: Zannetmek. 1/14 

sāniye: (<Ar. s̱āniye) Saniye, kısa süre. 

6/112  

saŋkėt-: bk. sandėt- 9/281 

saŋḳı: Sanki, söz gelimi. 15/144 

saŋḳsar: bk. saŋsar 25/59 

saŋsar: Etçil bir hayvan, sansar 

(Martes martes). 25/57 

sāP çıḳ-: Sahip çıkmak. 2/35 

sǡp: bk. sayıp 20/47 

sap-: Uğramak. 3/58 

sapıt-: Yolu bir istikametten başka bir 

istikamete değiştirmek. 21/131 

sapḷıḳ: Balta, çapa ve benzeri araçlara 

sap yapmakta kullanılan odun. 1/138 

sāpsarı: Koyu sarı, sapsarı. 21/502 

sāPsarı: bk. sāpsarı 10/313 

sār: Herhâlde. 10/412 

saraḳ gėl-: Saldırmak, hücum etmek. 

10/104 

saraşḷı: Saraçlı Yörükleri. 4/21 

sarayóŋü: Konya’nın Sarayönü ilçesi. 

7/13. 
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sarı çıbıḳ: İnce ve çubuk şeklindeki 

gövdesi sarı renkli bir makilik bitki 

(Fontanesia philliraeoides). 8/14 

sarı lira: Osmanlılar döneminde 

kullanılmış, 7 gram ağırlığında altın 

sikke. 26/134 

sarıçayır: Manavgat- Konya sınırı 

yakınlarında bir mevki. 12/24 

sarıḷıḳ kės-: Ustura ya da jiletle iki 

kaşın arasının kanatılıp kanın göze 

girmesiyle tamamlanan bir sarılık 

tedavi yöntemi. 11/103 

saş (I): Saç. 6/87 

saş (II): bk. sac 12/307 

sāt: (<Ar. sāʿat) Saat. 5/14  

satȧḷ-: Satılmak. 6/95 

Sātán: bk. sāten 20/133 

satan: bk. sāten 8/35 

sāten: (<Ar. ẕāten) Zaten, esasen. 3/83  

Sāten: bk. sāten 1/81 

satı: Satın. 22/559 

sātiyan: (<Far. saḫtiyān) Bir çeşit 

tabaklanarak boyanmış ve cilalanmış 

genellikle keçi derisi. 22/543 

sav-: Sağmak. 11/79 

sav‿ūḷ: bk. sav‿uḷ 22/574 

sav‿uḷ: Sağ ol. 3/141 

sava sür-: Rahat yaşamak, sefa 

sürmek. 25/66 

savaḳ: Suyu başka yöne akıtmak için 

yapılan düzenek. 22/520 

savır: (<Ar. saḥūr) Sahur. 25/16 

savı̊r-: bk. savır- 11/233 

savır-: Savurmak. 21/355 

savışdır-: Göndermek, yollamak.  

26/57 

savḷamḷaş-: Sağlamlaşmak. 20/113 

say: Düz, ince, yassı taş. 23/353 

sayacaḳ: Sacayak. 25/223 

sayasına: Sayesinde, yardımıyla. 2/80 

say̥de yā: bk. tereyā 20/135 

sayġuḷu: Saygıdeğer. 10/165 

sayıp: (<Ar. ṣāḥib) Sahip, iye. 8/294  

sá̄yil: bk. sėyil 17/196 

sayit: Sait. 21/440 

sayten: bk. sāten 23/79 

sayvat: Çobanların yatması için derme 

çatma olarak yapılan yer. 21/305 

sazaḳ: Bataklık, sazlık. 1/60 

sebet: (<Far. seped) Sepet. 1/147  
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sede: bk. sāde 25/52 

sedeyǡ: bk. tereyā 11/77 

Sedeyā: bk. tereyā 6/71 

seFer: Sefer, kez. 7/10 

seFtah: (<Ar. istiftāḥ) İlk kez. 24/19 

segiz: Sekiz sayısı. 17/108 

sekibėleŋi: Bir tarla adı. 22/526 

seKiz: bk. segiz 17/137 

selbes: (<Far. serbest) Özgür, erkin. 

20/68 

sele: (<Ar. selle) Yayvan, genişçe 

sepet. 11/264  

selem söyle-: Selam söylemek. 22/18 

selem vėr-: Selam vermek. 3/153 

selem yoḷḷa-: Birisine haber 

göndermek. 8/336 

selēmú‿aleyküm: Bir selamlama 

sözü, selamünaleyküm. 1/135 

seleŋ: Ses, gürültü. 5/39 

selmin: Dokuma aygıtında bezlerin 

sarıldığı sopa. 12/275 

sēme-: Sevmemek. 8/476 

sėn: Teklik ikinci kişiyi gösteren söz, 

sen. 8/82 

sėne: (<Ar. sene) Sene, yıl. 1/3  

sene: (<sen+ge) Sana. 10/387 

seneT: (<Ar. sened) Senet, belgit. 

24/231 

senit: bk. sėnit 12/293 

sėnit: Üstünde hamur açılan tahta. 

18/127 

seŋer-: Büyümek. 10/307 

sepenti: Çilenti. 20/103 

sesden-: Seslenmek. 9/203 

sėş-: Saçmak. 22/85 

seşdā: (<Ar. seccāde) Namazlık. 

17/241 

sėtil: Çadır eteği. 25/148 

sev̥-: Sevmek. 12/327 

Sevdā: (<Ar.) Sevda, aşk. 10/416  

sevin̥ş: bk. seviş 15/115 

sevirt-: bk. sėyirt- 24/163 

seviş: Manavgat’a bağlı Sevinç köyü. 

15/26 

sėygin: bk. siygin 8/507 

sėyik: Kırılan kol veya bacağın 

sarılırken iki yanına konulan tahtalar. 

8/194 

sėyil (I): (<Ar. sāḥil) Kıyı, yaka. 20/36 

sėyil (II): Manavgat. 21/43 
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sėyirt-: Koşmak. 10/5 

sėyrek: Seyrek, az. 3/134 

sėytin: (<Ar. zeytūn) Zeytin. 22/40 

Sėytin: bk. sėytin 5/20 

Sėytinyā: Zeytinyağı. 3/9 

sıḉ-: Dışkıyı vücuttan dışarı atmak. 

9/208 

sıḉra-: Sıçramak, atlamak. 9/264 

sıçĭra-: Sıçramak. 8/241 

sıdır-: Kırmak (yumurta vb. için). 5/42 

sıdma dut-: Sıtma hastalığına 

yakalanmak. 11/87 

sıḳġın: Sıkıntılı, bungun. 26/45 

sıḳı (I): Cimri. 19/32 

sıḳı (II): Av için kullanılan silahlarda 

kullanılan el yapımı fişek. 22/538 

sıḳıḷa-: Kapçığı sıkı adı verilen 

küçük kurşunla doldurmak. 22/558 

sındı: Makas. 4/53 

sırḳat: (<Ar. sirḳat) Çalma, hırsızlık. 

17/191 

sırt: Kıyafet, genelde üst giyim. 4/53 

sıTma: Sıtma hastalığı. 11/88 

sıv-: Sığmak. 24/81 

sıva-: Okşamak, sıvazlamak.25/252 

siberte: Seydişehir’e bağlı Gölyüzü 

(Suberde) köyü. 21/327 

sicim: İnce dokunmuş renkli, nakışlı 

kilim. 26/95 

síhatḷı: Sağlıklı. 20/108 

sik-: Cinsel ilişkide bulunmak. 3/56 

sikdir‿ėt-: Önemsememek. 9/279 

sikdir‿oḷup gėt-: Defolmak. 10/223 

sikeber: Sürekli büyüklenerek 

konuşan kişi. 22/537 

sikici: İşe yaramayan ya da kişiyi 

zorlayan nesne. 27/114 

síḳışdır-: Zorlamak, rahatsız etmek. 

24/147  

sikke: Hayvanları bağlamak için yere 

çakılan demir veya ağaç kazık. 3/37 

siklenbiç: Saklambaç. 27/160 

siḳorta: (<İt. sicurta) Sosyal Sigortalar 

Kurumu, SSK. 

siḷaç: (<Fr. silage) Otun sıkıştırıḷarak 

saklanmasıyla yapılan bir yem çeşidi. 

8/137 

siḷaf: bk. siḷāh̥ 8/267 

    siḷaf siḷā gėş-: Silah silaha 

girmek, karşılıklı ateş etmek. 4/23 
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siḷāh̥: (<Ar. silāḥ) Silah. 4/78  

siḷahḷıḳ: bk. ġuşaḳḷıḳ 10/415 

silcan: Akdeniz Saparnası olarak da 

bilinen kırmızı, küçük meyveli, dikenli, 

ince yapraklı bir tür ağaççık (Smilax 

Aspera). 22/314 

sinanhoca: Akseki’ye bağlı Sinanhoca 

(İğval) köyü. 21/230 

sindel: Isparta Şarkikaraağaç ilçesi 

Gedikli köyüne bağlı bir yayla. 19/45 

sínır: (<Rum.) Sınır. 15/132 

sini: (<Far. sīnī) Büyük yuvarlak tepsi. 

11/77  

siŋ yėmė̄: (<Çin. ts’in+y.) Ölen kişinin 

ardından verilen hayır yemeği. 17/166 

siŋek: Sinek. 15/47 

siŋginlik: İyice yerleşmişlik. 16/230 

siŋgit: bk. pisiŋgit 17/25 

siŋirli: Kolayca ve çabuk sinirlenen, 

asabi. 15/172 

siŋlen-: Saklanmak. 27/161 

siŋnen-: bk. siŋlen- 26/139 

sí̄r: (<Ar. siḥr) Sihir, büyü. 3/58  

    sí̄r‿ėt-: Sihir yapmak, 

büyülemek. 3/57 

sīr: Sığır. 10/85 

sirkelen-: Silkinmek. 17/155 

sírt: Boyundan bele kadar uzanan üst 

bölüm, göğüs karşıtı. 8/11 

sitires: (<İng. stress) Ruhsal gerilim, 

stres. 26/77 

    sitírese soḳ-: Gerilime, 

sıkıntıya sokmak. 4/104 

síva-: Sıvamak, bulaştırmak. 12/254 

sivrelt-: Sivriltmek. 7/69 

siygin: Sidik. 8/502 

síyır-: Sıyırmak, hafifçe kopartmak. 

8/214 

siy̥irt: Siirt. 7/52 

síz-: Sızmak. 21/466 

síz: Siz. 9/23 

sȱ-: Soğumak. 12/41 

sȱ‿ăḷ-: bk. sȱḳḷa- 23/400 

so͜an: bk. sovan 7/68 

Soba: bk. zoba 12/177 

soFra bezi: Sofranın altına serilen 

yaygı. 12/47 

sōğra: bk. sōra (I) 16/75 

sōğ̥raki: Sonra gelen. 8/359 

sōğ̥rası‿ğún: Yarın. 8/287 
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sōğ̥uḳḷuḳ: İlgisizlik. 21/471 

sōğuḷcan: Solucan. 11/115 

sóḱ-: Sökmek. 8/307 

sȱḳḷa-: Üşüterek ya da herhangi bir 

yemekten dolayı hastalanmak, 

soğuklamak. 23/390 

sōḷa: Konya’nın güneybatısında yer 

alan Suğla gölü. 21/182 

soḷda: (<şolda) Şurada. 20/88 

sȫlė-: bk. sȫle- 15/50 

sȫle-: Söylemek. 10/5 

soḷuğan: Sık sık soluyan, çok soluyan 

(at). 8/27. 

somuŕ-: Emmek. 20/106 

somya: (<Fr. sommier) Sedir, kanepe. 

12/175  

sōna: bk. sōra (I) 4/10 

sōnācīma: bk. sōra (I) 23/39 

soŋ: Son. 3/68 

soŋ͡ğŕadan: Sonradan, muahharan. 

20/48 

soŋrama: bk. sōra (I) 23/22 

soŋsuz: Sonsuz, ebedî. 17/76 

soŋŭra: bk. sōra (I) 4/117 

soPbet yap-: Sohbet etmek. 7/61 

sōra (I): Sonra. 23/45 

sōra (II): (<Ar. sufre) Sofra. 

    sōra ser-: Sofra sermek, sofra 

kurmak. 2/116 

sōraḳı: Sonraki. 23305 

sōram: bk. sōra (I) 14/36 

sōrama: bk. sōra (I) 23/287 

sorġuç: bk. sorḳuç 8/219 

sorḳuḉ: bk. sorḳuç 8/216 

sorḳuç: Çam ağacının reçinesi. 21/289 

sorḳun (I): Manavgat’a bağlı Sorgun 

mahallesi. 6/29 

soŕḳun (II): Konya’nın Bozkır ilçesine 

bağlı bir köy. 20/70 

sȯvan: bk. sovan 22/332 

sovan: Soğan. 11/41 

sovuḳ: Soğuk. 21/497 

sovut-: Soğutmak. 8/527 

sowuḳ: bk. sovuḳ 11/197 

sóylen-: Söylenmek, denmek. 6/5 

soyu-: Soğumak. 5/24 

sömek: Bükülmüş ip yumağı. 8/467 
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sömekle-: Kirmende eğirilen yünden 

elde edilen ipi yumak hâline getirmek. 

8/116 

sö͜ün-: Sönmek. 23/343 

sö͜üt: Söğüt ağacı. 24/167 

sözünüŋ ėri: Verdiği sözü ne olursa 

olsun yerine getiren kimse. 24/227 

sú: bk. sū 8/179 

sū: Su. 10/97 

sú‿dērmeni: Su değirmeni. 1/105 

su͜an: bk. sovan 18/96 

suḳut: (<Ar. sukūt) Sessizlik, sükût, 

konuşmama. 21/292 

suḷa-: Hayvanlara su vermek. 10/85 

súlek: bk. sülek 20/50 

súlek yayḷası: Akseki yakınlarındaki 

Sülek Yörüklerinin yaylası. 4/31 

súnneT: (<Ar. sunnet) Erkek çocukta, 

erkeklik organının ucundaki derinin 

çepeçevre kesilmesi.  8/264 

súŋgü: Süngü. 10/396 

súr- (I): Pulluk veya sabanla toprağı 

işlemek. 18/17 

súr- (II): Sürmek, devam etmek. 8/286 

surat: (<Ar. ṣūret) Dağ yüzü, dağın 

düşey tarafı. 11/217  

súratḷı: Süratli, hızlı. 1/29 

sūre: (<Ar. sūre) Kur’an’ın yüz on dört 

kısmından her biri. 1/116 

súrgün: Sürgün. 8/435 

sūrȱye: Suriye. 7/55 

susambėli: Akseki yakınlarında bir 

yayla. 21/190 

susura-: Su içme isteği duymak. 

10/431 

suvan: bk. sovan 5/19 

süd: bk. süT 22/486 

süd‿emişī: Kardeş; süt 

kardeşi. 22/249 

südü çevir-: Sütü işleyerek 

tereyağını çıkarmak. 12/54 

süḷāḷa: bk. züḷāle 22/190 

Süḷāle: bk. züḷāle 13/19 

sülek: Manavgat’a bağlı bir köy ve 

Yörük topluluğu adı. 20/9 

sülekli: Sürekli. 20/10 

sülēmán: bk. sülēmen 17/11 

sülēmen: Süleyman. 2/70 

sümüklü böcü: Salyangoz. 12/157 
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sümür-: Silip süpürmek, sömürmek. 

10/298 

sün-: Kopmadan uzamak. 22/465 

sünemit: Çok yıllık otsu bir bitki 

(Dittrichia viscosa). 22/314 

süŋger: (<Rum.) Bir dolgu maddesi, 

sünger. 23/8 

süräk: bk. sülek 20/9 

süraḷ suyu: Manavgat’taki bir su 

fabrikası. 18/27 

sürge: Sürülen tarlayı düzlemeye 

yarayan ağaçtan araç. 22/98 

sürget-: Sürge ile tarlayı düzlemek. 

22/98 

sürgün: Yelin çukur yerlere yığdığı 

kar birikintisi. 24/95 

sürmėşe: Oymapınar’a bağlı bir 

yerleşim yeri. 13/41 

sürücü: Sürü yetiştiren kimse. 10/330 

süsencil: Boynuzlamaya alışmış 

hayvan. 25/225 

süsmek: Boynuz. 22/54 

süT: Süt. 12/54 

süTḷaş: Sütlaç tatlısı. 12/344 

süTlü buḷġur: Bulgur ve sütle pişirilen 

bir yemek. 11/62 

süTlü dȫme: Yarmayla yapılan bir tür 

çorba. 11/62 

süzgeç: Yapışkan otu, çoban süzgeci. 

22/311 

s b‿oḷ-: Sahip çıkmak. 15/148 

s r: bk. sār 10/438 

s r: bk. sīr 2/113 

Ş 

şá͜adet getir-: Kelimeişehadet adını 

taşıyan Arapça sözü söylemek. 15/75 

şādet barmǡ: İşaret parmağı. 8/495 

şadır: Çadır. 11/163 

şafāḷa: Şafak vaktinde. 24/185 

şāfī mesebi: İslamiyette dört Sünnî 

mezhepten biri. 7/58  

şahsėydi bėli: Akseki ilçesinde 

bulunan Kepezbeleni’ne yakın bir 

geçit, Sakseydi beli. 4/30 

şaḳ-: Çakmak. 11/143 

şákirōḷu: bk. şākirōḷu çėşmesi 16/90 

şākirōḷu çėşmesi: Akseki ilçesine bağlı 

Bademli köyünde bulunan çeşme. 9/5 

şaḷaP: Çok olgunlaşmış kavun, karpuz. 

23/428 

şaḷḇa: Yabanî adaçayı (Salvia 

verbenaca). 8/522 
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şaḷış-: Çalışmak. 8/405 

şaḷva: bk. şaḷḇa 24/115 

şam: bk. işam 18/28 

şanaḳ: Çanak. 11/184 

şāne: (<Far. şāhāne) Çok güzel. 

22/503 

şaŋġıradak: Büyük bir şangırtı 

çıkararak. 22/555 

şaPġa: Şapka, fes. 3/57 

şapıT: Çaput, bez. 1/147 

şaŕıḳ: bk. ḉaŕıḳ 20/113 

şarḳara͜āç: Isparta’ya bağlı olan 

Şarkikaraağaç ilçesi. 19/62 

şarḷavıḳ: Çağlayan. 6/52 

şarşaf: bk. ḉarşaf 23/287 

şavşatalı: Görkemli. 7/64 

şay: bk. ḉay 11/223 

şė: (<Ar. şeyʾ) Bir belirsizlik zamiri. 

13/25 

şeh̥iT vėr-: Kutsal bir ülkü veya inanç 

uğrunda öldürülmek. 15/182 

şek-: bk. şėk- 8/26 

şėk-: Çekmek. 11/28 

şėḱár: bk. şėker 11/79 

şėḳar: bk. şėker 22/2 

şėker: (<Far.) Şeker. 3/140 

şėlek: Boynuzunun ya da kulağının 

birisi eksik olan veya gözünün biri 

görmeyen hayvan. 10/237 

şellik: Çelik çomak oyunu. 1/123 

şemşė̄: (<Ar.) Şemsiye. 20/120 

şėndē: Şuradaki. 6/10 

şeŋgire: Şura. 24/40 

şēr: (<Ar. şerr) Kötülük, fenalık. 19/22 

şēr: Şehir. 3/102 

şėrbet: (<Ar.) Şerbet; çok tatlı sıvı. 

10/322  

şēriçi: Şehiriçi dolmuş. 1/143 

şėriFe: Şerife. 12/103 

şėrşana: (<Far. şeş “altı”+ḫāne “ev”) 

Namlusunda altı yiv bulunan tüfek, av 

tüfeği. 3/168  

şėşe: (<Far.) Şişe. 10/280  

şėşeler: bk. şíşeler 24/245 

şėşme: bk. çėşme 16/91 

şevir-: bk. ḉevir- 8/141 

şevre: Çevre. 8/113 

şėy̥: bk. şėy 13/85 

şėydişēr: Konya’nın Seydişehir ilçesi. 

2/92 
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şėydişēri: bk. şėydişēr 17/54 

şėytán (I): (<Ar.) Şeytan, iblis. 15/16 

şėytan (II): Çok kurnaz, uyanık 

(kimse); metinde bir lakap. 3/12 

şıhḷar: Manavgat’a bağlı Bucakşeyhler 

köyü. 9/161 

şıḳ-: Çıkmak. 11/250 

şıŋġıḷḷı: bk. çıŋġıḷḷı 26/136 

şıŋġırdat-: Şıngır diye ses çıkartmak. 

22/6 

şıpġın: Sağanak yağmur. 23/425 

şıvıḷa-: Şıv diye ses çıkarmak. 8/507 

şile: bk. çile 11/144 

şímdi: bk. hindi 4/10 

şímşír: Şimşir ağacı. 4/50 

şinci: bk. hindi 5/16 

şíndī: bk. hindi 17/110 

şíndi: bk. hindi 3/26 

şindicik: bk. hindi3/73 

şíndiki: bk. hindiki 16/77 

şirfe: (<Fr. chiffre) Gizli bilgi. 24/76 

şiş: bk. bişirgeç 12/293 

şişek: Bir-iki yaşında koyun. 8/52 

şíşeler: Manavgat’a bağlı Şişeler köyü. 

15/22 

şit: (<Far. cuft) Çift. 20/98 

şiz-: Çizmek. 11/108 

şȯ: bk. şo 13/50 

şo: Şu. 6/29 

şona bona: Şuna buna, 

başkalarına. 8/410 

şófór: (<Fr. chauffeur) Sürücü. 24/180 

şó̄le: Şöyle. 8/188 

şȫ̮ȫle: bk. şȫle 23/395 

şora: Şuraya. 21/9 

şoŕba: (<Far. şūrbā) Çorba. 20/127 

şorda: Şurada. 3/60 

şóyle: Şöyle. 4/24 

şökelek: Çökelek. 11/187 

şú: Şu. 8/174 

şubart: Şubat ayı. 8/132 

şubaT: bk. şubat 26/186 

şubat: Deve sütü. 26/186 

şúbe: (<Ar. şuʿbe) Askerlik şubesi. 

22/140 

şúḱúr: (<Ar. şukr) Şükür. 20/73 

şúnkü: bk. çúŋḱú 8/100 
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şúŋḱú: bk. çúŋḱú 23/226 

şüŋkü: bk. çúŋḱú 12/121  

şė͜ėt-: Şey yapmak. 15/164 

ş t ġaḷ-: Şehit olmak. 3/42 

ş d‿oḷ-: Kutsal bir ülkü veya inanç 

uğrunda öldürülmek. 15/188 

T 

tā: Daha. 3/137 

tabır: Tabur, binbaşı komutasındaki 

asker birliği. 3/78 

tabī: (<Ar. ṭabīʿī) Elbette. 1/8  

tabiy̥: bk. tabī 6/101 

tabíy: bk. tabī 8/34 

taġdir‿ėt-: Seçmek. 3/23 

tağtacı (I): bk. tātacı (I) 20/158 

tağtacı (II): bk. tātacı (II) 20/158 

tāh̥a: bk. tā 6/101 

tahăta: bk. tāta 21/383 

tahı: bk. tā 26/76 

tahı: Dahi. 13/24 

tahın: (<Ar. ṭaḥīn)Tahin. 6/49  

tāh̥rana: bk. tārana 23/283 

tāh̥ta: bk. tāta 19/80 

taḳa: 8/570 bk. taḳırdavuḳ (II) 

taḳadaḳ: Ansızın, aniden. 8/27 

taḳġa: (<Ar. ṭāḳiye) Takke, bir çeşit 

başlık. 4/72  

taḳıḷa-: Tak tak diye ses çıkarmak. 

22/512 

taḳırdǡḳ: bk. taḳırdavuḳ (I) 6/72 

taḳırdavıḳ: bk. taḳırdavuḳ (I) 12/260 

taḳırdavı̊ḳ: bk. taḳırdavuḳ (I) 8/569 

taḳırdavuḳ (I): Tahtadan yapılan 

yayık yayma aracı. 16/134 

taḳırdavuḳ (II): Kuzu ya da koyun 

başlıklarına dikilen küçük çıngırak. 

8/569 

tākib‿ėt-: Takip etmek. 24/61 

taḳḳa: bk. taḳġa 25/160 

taḳḷa yap-: Takla atmak. 21/438 

taḳsi: (<Fr. taxi) Araba, otomobil. 

8/126 

taḳsí: bk. taḳsi 20/19 

taḳsí: bk. taḳsi 8/314 

taḳsiyon: (<Fr. tension) Kan 

basıncının yüksek ya da düşük 

olmasına bağlı bir hastalık. 19/53 

tālim: (<Ar. taʿlīm) Uygulamalı olarak 

yapılan askerlik eğitimi. 20/232 
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taḷḷa: Tarla. 1/31 

tām: (<Ar. tamām) Tamam. 22/461 

tāna: bk. dāne 8/36 

tana: Dana. 10/293 

tanĕ: bk. dāne 9/228 

táne: bk. dāne 9/70 

tanı-: Bakmak. 1/36 

tapan: Çevresi taş ve ağaçlarla 

çevrilmiş ağıl. 17/121 

tapı̊: bk. tapı 20/76 

tapı: Tapu. 20/75 

tapı̊ḷı̊: Tapusu olan. 1/90 

tāra: (<Far. dehre) Bir tür eğri 

budama bıçağı. 8/381  

taraḉçı: bk. taraşçı 21/157 

taraḳ: Keçiyolu. 23/357 

tārana: (<Far. terḫāne) Tarhana 

çorbası. 5/29  

Tārana: bk. tārana 11/65 

tarap: (<Ar. ṭaraf) Yön, taraf. 9/18  

taraşçı: Seydişehir ilçesine bağlı bir 

köy. 21/156 

tárbiye: (<Ar. terbiye) Görgü. 4/71  

tarıḳ-: Daralmak. 23/357 

tārihi: (<Ar. tārīḫī) Çok eski. 13/76  

tāsıḷdarḷıḳ: Tahsildarlık. 24/35 

tassikci: Onaylayıcı, doğrulayıcı. 

15/79 

tastig‿ėt-: bk. tastik ėt- 15/43 

tastik ėt-: Doğrulamak. 15/32 

tāta: (<Far. taḫte) Tahta. 8/382  

tātacı (I): Alevî Türkmen. 8/454 

tātacı (II): Orman işletmelerinin izni 

doğrultusunda ağaçları kesen, budayan 

kişi. 20/153 

tātaḷı: Serik tarafında bir köy adı. 27/8 

tatarísdan: Tataristan. 9/122 

tatda: bk. tāta 21/355 

tav: (<Far. tāv) En uygun durum ve 

zaman. 24/147 

tava: (<Far. tāve) Fide yetiştirmek için 

ayrılmış toprak bölümü. 22/520 

tavı̊ḳ: bk. tavıḳ 8/545 

tavıḳ: Tavuk. 8/459 

tavḷa-: Su serperek yumuşatmak, tav 

vermek. 12/49 

tayar: bk. tāyir 12/326 

tayín: (<Ar. taʿyīn) Atama. 8/434  

tāyir: Tahir. 8/44  
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táyne: bk. dāne 20/100 

tāzeyǡ: bk. tereyā 23/119 

tāzik: (<Ar. tażyīḳ) Bir şeyi sıkıştırma, 

darlaştırma. 22/554 

te̊‿ȫle: bk. tē̊le 27/30 

tedevi et-: Sağaltmak. 8/181 

teF: (<Far. def) Vurmalı bir çalgı. 

16/65 

teFe: bk. tefe 12/270 

tefe: Dokuma tezgâhlarında mekik 

ipliklerini sıkıştırmaya yarayan ve 

tarağı tutan araç. 11/137 

teFek: Üzüm yaprağı. 6/26 

tekKe: (<Ar. tekye) Yatır. 22/201 

tekliF‿ėt-: Teklif etmek. 3/54 

tekme: bk. tekKe 22/282 

tekne: Çoğunlukla ağaçtan yapılan, 

uzun ve geniş kap. 12/203 

tekrár: bk. tekrer 9/191  

tekrer: (<Ar. tekrār) Tekrar. 6/110  

tē̊le: Öylece, ta öyle. 1/155 

telėfon: (<Fr. téléphone) Telefon. 

4/116 

telėFon: bk. telėfon 15/165 

teleş: (<Ar. telāşī) Karışıklık, kargaşa. 

15/41 

telēzon: bk. teḷōzon 22/414 

telē̊zon: bk. teḷōzon 8/537 

telōzon: (<Fr. télévision) Televizyon. 

9/202  

tēlüke: (<Ar. tehluke) Tehlike. 2/75  

temelli: Tamamen. 8/472 

tēmin ėt-: Temin etmek, kazanmak. 

4/32 

temiS: (<Ar. temyīz) Temiz, arı. 19/78 

temrē: Alerjik bir rahatsızlık, temriye. 

3/123 

temsil: (<Ar. tems̱īl) Mesela, söz 

gelişi. 12/119  

tene: bk. dāne 9/84 

tenėke: bk. tenike 21/164 

tēnel: (<Rum. daphnelio) Defne ağacı, 

tehnel. 3/122  

tenike: Teneke. 7/9 

tereyā: Tereyağı. 19/81 

terezė: (<Far. terāzū) Tartı. 10/303  

termē: bk. temrē 8/84 

terörüs: (<Fr. terroriste) Yıldırıcı, 

terörist. 1/53 
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tesbi: (<tepsi) Türlü büyüklükte düz 

kap. 16/176 

tesbik: (<Ar. tesbīḥ) Tespih. 8/343  

teskere: (<Ar. teẕkire) Askerlik 

görevinin bittiğini bildiren belge. 

22/281 

tėyara: (<Ar. ṭayyāre) Uçak. 22/13 

tėyin: Sincap; metinde bir lakap. 9/7  

tėynel: bk. tēnel 22/314 

teze: (<Far. tāze) Yeni, zamanı 

geçmemiş. 22/341 

Tēze: bk. dēze 21/366 

tezele-: Yenilemek. 11/249 

tıḳıḷa-: Tıklatmak. 1/13 

tıḳna: Fiske. 20/210 

tımḷı: Sapsız bıçak. 23/431 

tıraḳdór: (<Fr. tracteur) Traktör. 

8/103  

tırayvan: (<Fr. tramway) Bir yolcu 

taşıtı, tramvay. 21/348 

tırıḳ-: Asılı kalmak. 23/360 

tısġa: Parmak ucuyla vuruş, fiske. 

3/127 

tızman: İri, iri yarı. 24/119 

ticaŕėt ėt-: Ticaret yapmak. 20/251 

tiken: Diken. 12/125 

tikenli: Dikeni olan. 22/309 

tiren: (<Fr. train) Tren. 7/15  

tirik: Sincap. 23/430 

tirilyonnuḳ: Trilyonluk. 1/156 

tirki: Leğen. 18/82 

titire-: Titremek. 11/94 

tit re-: bk. titire- 21/227 

ToḫTur: bk. doḳdur 11/102 

toḳa yayḷası: Eynif ovasının kuzeyinde 

bulunan yayla. 12/22 

toḳḷu: Altı aylıkla bir yaş arasındaki 

kuzu. 25/105 

toḳmaḳ: Ağaçtan yapılmış iri çekiç. 

1/106 

toḳtur: bk. doḳdur 23/389 

toḳTur: bk. doḳdur 23/400 

toḳu-: Dokumak. 12/275 

toḳu: Tahtadan tokmak. 5/17 

toḳucaḳ: bk toḳu  23/336 

toḳuç: bk. toḳu 12/284 

toḳuş: bk. toḳu 16/210 

toḷanı: Eynif Ovası’nda bulunan 

Selçuklu kervansarayı, Tol Hanı. 1/91 
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toḷu: Buz tanesi biçiminde yağan kar, 

dolu. 12/129 

tȱm: (<Far. tuḫm) Tohum. 15/150 

tomaḉ: Yufka ekmekle yapılan dürüm. 

8/282 

tomruḳ: Ağaç kütüğü. 3/47 

top: Hayvanların yemesi için kepek ya 

da undan yapılan yuvarlak hamur. 

21/302 

topak: Yuvarlak biçimde olan nesne, 

toparlak. 8/87 

topaḷan: Fasulye ve nohuttan yapılan 

yöresel bir yemek. 19/70 

topar- (I): Büzülerek yatmak, 

kıvrılmak. 8/17 

topar- (II): Yuvarlak hâle gelmek. 

8/91 

topardıç: Akseki yakınlarında bulunan 

Gidengelmez Dağları’ndaki bir mevki. 

4/30 

topart- (I): Büzülerek yatmaya neden 

olmak. 8/21 

topart- (II): Yuvarlak hâle getirmek. 

12/307 

topḷu (I): Dokuma tezgâhında ipliğin 

sarıldığı kargı. 11/142 

topḷu (II): Topu olan tabanca. 9/228 

topraḳ reForumu: Cumhuriyetin ilk 

yıllarında topraksız olan çiftçiyi 

topraklandırmak amacıyla çıkarılan 

kanun. 15/149 

topraḳTepe: Akseki ilçesine bağlı bir 

köy. 21/109 

topŭraḳ: bk. torpaḳ 25/27 

torås dāḷarı: bk. torus dāḷarı 15/47 

torȯs dāḷarı: bk. torus dāḷarı 17/192 

torpaḳ: Toprak. 6/36 

tortoPaḳ: Yusyuvarlak. 17/215 

toru: Yeni yetişen çam ağacı. 8/205 

torus dāḷarı: Toros Dağları. 8/127 

tos: Toz. 8/160 

tosbā: Kaplumbağa. 12/162 

tȯvalet yap-: Tuvaletini yapmak. 

9/204 

toyaḷaŋı: Akseki ilçesi Bademli 

köyüne bağlı bir mevki. 17/104 

töllen-: Sallanmak, sarkmak. 22/555 

töllenbiç: Olgunlaşmadan düşen incir. 

23/269 

töllendir-: Sarkıtmak. 22/471 

töllü: Olgunlaşıp düşen incirin 

genellikle ipe dizilerek kurutulmasıyla 

yapılan kuruyemiş. 10/305  
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tǖ: Tüy. 24/181 

túFeğ‿at-: bk.  túFek sıḳ-11/41 

túFek sıḳ-: Tüfekle ateş etmek. 13/44 

tuġayaḷaŋı: Akseki ilçesi, Bademli 

köyünde bulunan mevki, Toyalanı. 9/5 

tuġayōḷu: Zamanında Manavgat’ın 

ileri gelenlerinden bir aile. 13/55 

túḱen-: Tükenmek, bitmek. 16/169 

túḱúr-: Tükürmek. 9/236 

tuncėli: Tunceli ili. 22/140 

túnel: (<Fr. tunnel) Genellikle 

dağların içinde açılan yol. 13/71  

turaç: (<Ar. durrāc) Keklik cinsinden, 

eti yenen bir av kuşu. 22/336 

turan: (<turhan) Topraktan yapılan 

testi. 12/266 

tuŕis: (<Fr. touriste) Gezgin, turist. 

20/262 

turizim: (<Fr. tourisme) Turizm 

faaliyetleri. 12/122  

turp: (<Far. turb) Bir çeşit ot, yabanî 

turp. 8/373  

turtel: Eskiden Manavgat Sorgun’da 

bulunan bir tatil köyü. 10/119 

tülü: Uzun tüylü, güreşçi erkek deve. 

12/88 

tüŋgü-: Sıçramak, zıplamak. 5/38 

tüpcü: Tüp gaz satan veya dağıtan 

kimse. 23/444 

tüŕkiyá̄: bk. türküye 20/24 

türkȱye: bk. türküye 17/242 

türküye: Türkiye. 2/66 

tüsüz: Tüysüz. 17/74 

tüyün: Düğüm. 8/504 

t m: bk. tȱm 22/85  

t mḷuḳ: Damızlık. 1/38 

t let: (<Fr. toilette) Tuvalet. 8/358  

U 

u: O, işaret zamiri. 3/161 

úḉ: bk. úç 8/308 

uḉ-: bk. uş- 21/458 

úç: bk. üş 4/61 

uçu: İçin. 4/21 

úçún: bk. uçu 22/445 

uçun: bk. uçu 22/446 

ufaġ: bk. ifaḳ 4/89 

ufȧḳ: (<Ar. ufḳ) Ufuk, çevren. 15/70 

úfüŕ-: Üfürmek. 20/195 

uğ̥urḷa-: bk. rḷa- 13/65 
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ǖğ̥üt-: bk. üyüt- 23/44 

uḷȧ-: Acıyla bağırmak. 21/425 

uḷa-: Eklemek. 22/222 

uḷama: Bez parçalarının birbirine 

ulanmasıyla oluşturulan örtü. 22/327 

ulán: bk. ulen 8/111 

ŭḷan: bk. ulen 9/57 

ulen: (<oğul+an) Seslenme sözü. 3/39  

úlser: (<Fr. ulcère) Ülser. 8/220  

úlseŕ: bk. úlser 20/295 

úmmāni: Ümmühani. 21/1 

úmük: Boğaz. 9/212 

uŋ: Un. 11/76 

    un tāranası: İçine domates, 

biber, soğan, kokulu otlar, yoğurt 

katılıp mayalanmış hamurun 

kurutularak un hâline getirilmesiyle 

elde edilen çorba. 12/311 

unuTġanḷıḳ: Unutkan olma durumu. 

13/101 

unuTuḷ-: Unutulmak. 13/103 

ur-: Vurmak. 21/288 

urfan: Orhan. 22/215 

urman: Orman. 8/422 

uŕuh: (<Ar. rūḥ) Tin, ruh. 15/166 

ŭruhunu teslim ėt-: Ölmek. 

3/64 

uruḷ: (<uğur) Yol. 22/303 

ŭrusya: Rusya. 2/47 

úrünlü: İbradı’ya bağlı, düğmeli 

evleriyle ünlü bir köy, Ürünlü. 13/11 

usda: (<Far. ustād) Usta. 4/87  

usdaḷıḳ: Ustalık. 11/201 

úsḳaḷḷas: Beyşehir’e bağlı bir Yörük 

köyü, Üskelles. 21/144 

usuḷ: (<Ar. uṣūl) Gelenek, yol. 24/57 

úş-: bk. uş- 21/458 

uş: Uç. 21/275 

uş-: Uçmak. 10/47 

uşak (I): Çocuk. 16/21 

uşaḳ (II): Bit. 21/293 

uşaḳ (III): Uçak. 8/419 

uşuŕ-: Uçurmak. 20/53 

h: Acıyla bağırma sesi. 10/236 

rḷa-: Uğurlamak, yolcu etmek. 3/62 

uva: Ova. 1/81 

uvacıḳ: bk. ȯvacıḳ 22/140 

uyh: Şaşkınlık bildiren bir ünlem sözü. 

9/206 



580 

 

uzunġale: Manavgat’a bağlı Uzunkale 

köyü. 21/4 

uzunḱópŕü: Edirne’ye bağlı 

Uzunköprü ilçesi. 20/227 

Ü 

üḉ: bk. üş 1/141 

üḉ‿ḉüz: bk. üç‿cüz 1/103 

ücü̆ŕet: (<Ar. ucret) Ücret, para. 

20/158 

üç‿cüz: Üç yüz. 3/30 

üdük: Eskimeye yüz tutmuş, 

yıpranmış, incelmiş (kumaş v.b. için), 

üzük. 23/87 

üryā: (<Ar. ruʾyā) Rüya, düş. 22/302 

ürya: bk. üryā 9/155 

üs (I): Üst. 21/132 

üs (II): bk. üş 18/111 

üş: Üç sayısı. 1/113 

üşdepe: Çolaklı mahallesine bağlı bir 

yerleşim yeri, Üçtepe. 2/57 

üşür: (<Ar. ʿuşr) Toprak ürünlerinden 

onda bir oranında alınan vergi. 2/110  

üt-: Yenmek. 27/153 

ütle-: Ayıklamak, seçmek. 11/143 

ütük: Fundalık, orman yangını sonucu 

açılmış yer. 21/91 

üykü: Uyku. 17/149 

üyü-: Uyumak. 8/478 

üyüş-: Uyuşmak. 27/34 

üyüt- (I): Sütü mayalayarak yoğurt 

yapmak. 26/188 

üyüt- (II): Öğütmek. 6/48 

üz: Yüz. 24/5 

üzür: (<Ar.ʿuẕr) Özür. 6/113  

    üzür dile-: Özür dilemek. 

9/278 

V 

vāġȯn: (<Fr. wagon) Vagon. 7/14  

vahī: (<Ar. vaḥy) Vahiy, buyruk. 9/154  

vaḳıt: (<Ar. vaḳt) Vakit. 1/119  

vaḲıt: bk. vaḳıt 22/141 

vaḳḷa-: Mecazen ağlamak, ses 

çıkarmak. 10/363 

vaḷḷā: Vallahi, bir yemin sözü. 3/115 

vaḷḷā bilḷā: “Allah’a ant olsun 

ki” anlamında bir yemin. 8/153 

var-: Gitmek, ulaşmak. 23/97 

vaŕ-: bk. var- 15/88 
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vāŕ: bk. vār 20/21 

vār: Var. 23/257 

vāsta: (<Ar. vāsiṭa) Vasıta, araç. 7/31  

vaSta: bk. vāsta 22/149 

vazgėş-: Vazgeçmek. 20/60 

veḷāsıḷ: (<Ar. ve’l-ḥāṣil) Kısacası. 9/50  

veḷāsıḷı: bk. veḷāsıḷ 27/16 

velvele: Yavru. 11/280 

vėr-: Vermek. 1/10 

vėre: İkide bir, sıklıkla. 22/537 

vėrēmli: Verimli. 14/49 

vėrgi: Vergi. 15/144 

vėriliş: Verilme belgesi. 21/39 

veyāvıt: (<Ar. ve + Far. yāḫōd) Yahut, 

veyahut. 18/14 

vey T: bk. veyāvıt 4/58 

viḷāyet: (<Ar.) İl. 7/47  

vúcut: (<Ar. vucūd) Beden 8/189  

vucuT: bk. vúcut 25/42 

waḳıt: bk. vaḳıt 6/68  

Y 

yá̄: Veya görevinde bir bağlaç. 20/23 

yå: bk. hėye 4/68 

yā: Yağ. 12/35 

yā-: Yağmak. 8/135 

yaba: Harman savurmakta kullanılan, 

çatal biçiminde, tahtadan araç. 21/355 

yadsı eḏeni: Yatsı ezanı. 9/233 

yāğ̥mı̊ŕ: bk. yāmır 20/103 

yaḳ̬-: Yakmak. 6/41 

yaḳı: Ağrıları iyi etmekte kullanılan 

çeşitli ot ve nesnelerden yapılan em. 

23/388 

yaḷ: (<yar) Uçurum. 13/95  

yaḷaḳ: Küçük çukur. 12/182 

yaḷan ġır-: Yalan söylemek. 13/85 

yaḷanÇı: Yalancı. 15/113 

yaḷḇırt yaḷḇırt ėt-: Parlamak. 10/90 

yāḷı ḱúleş: Yağlı güreş. 10/14 

yāḷıhüyük: Konya ilinin bir ilçesi, 

Yalıhüyük. 21/327 

yāḷıḷar: Çolaklı’ya bağlı bir yerleşim 

birimi. 3/128 

yaḷıŋ̃ız: bk. yaḷıŋız 4/11 

yaḷıŋız: Yalnız. 3/59 

yaḷḷah ėt-: Atma, yollama vb. işleri 

hızla yapmak. 22/556 
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yāma yoḳ: “Öyle şey olmaz.” 

anlamında kullanılan bir söz. 24/158 

yamaḉ: Dağın veya tepenin herhangi 

bir yanı. 13/95 

yāmır: Yağmur.  8/135 

yāmı̊rça: Alageyik, yağmurca. 22/416 

yanaş-: Yaklaşmak, yakın olmak. 4/39 

yanıç: bk. ġıstırġaç 22/401 

yāni: (<Ar. yaʿnī) Yani, demek oluyor 

ki. 3/69  

yāní: bk. yāni 7/29  

yaŋḷıḳ̬: bk. yaŋḷıḳ 23/438 

yaŋḷıḳ: Küçük tuluk. 23/436 

yaŋḷış: Yanlış, hata 20/47 

yaŋnıḳ: bk. yaŋḷıḳ 23/436 

yapaḷ gel-: Yanlamasına, paralel 

olarak gelmek, yampiri? 9/227 

yapış-: Tutmak. 21/361 

yaPışdır-: Yapıştırmak. 8/327 

yapĭḷáş-: Yapılaşmak. 21/194 

yapTıŕ-: Yaptırmak. 20/19 

yapyaḷıŋız: Yapayalnız. 26/25 

yār: (<Far. yār) Sevgili. 22/7 

yǡr: (<yağır) Ağır yara; metinde bir 

lakap. 24/131 

yar: Uçurum. 17/192 

yarayışḷı: Faydalı, yararlı. 26/185 

yaŕdım vėŕ-: Yardım etmek. 20/207 

yarġın: Sırt, arka. 23/385 

yārın: Yarın, ertesi. 24/228 

yarpız: Akseki’ye bağlı Yarpuz köyü. 

21/333 

yaŕpız: bk. yarpız 20/70 

yarpı̊z: bk. yarpız 4/36 

yasbı: Yayvan ve düz. 23/355 

yasbıḷt-: Yassı hâle getirmek. 8/213 

yasda-: Yassı hâle getirmek. 23/395 

yaspıt-: bk. yasbıḷt- 26/159 

yaş: Yeni. 8/15 

yaşıT: Aynı yaşta. 4/95 

yaşḷı: Yaşını doldurmuş olan. 21/367 

yatıḷ: Yatır. 22/201 

yatıt-: Yatırmak. 10/382 

yåv: Yahu, ya. 9/258 

yavız: Gürbüz, güçlü. 21/301 

yavrı̊: bk. yavrı 9/264 
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yavrı: Yeni doğmuş hayvan veya 

insan. 23/416 

    yavrı yap-: Hayvanların 

doğurması, yavrulaması. 8/55 

yavrı̊d n: bk. yavrudo͜an 4/107 

yavrudo͜an: Manavgat ilçesine bağlı 

Yavrudoğan köyü. 9/150 

yavşaḳ: Bit yavrusu. 21/297 

yåw: Yahu. 9/64 

yay (I): Pamuk ya da yün atmada 

kullanılan, yay biçiminde bir araç. 4/46 

yay (II): Yaz. 26/123 

yayan: Yürüyerek, yaya. 3/128 

yayıḳ: Yoğurt ya da sütten yağ 

çıkarmaya yarayan araç. 11/184 

yāyıḷ-: Yayılmak, otlanmak. 9/244 

yayıḷt-: Koyun, keçi vs. otlatmak. 

8/369 

yayın: Yazın, yaz aylarında. 26/123 

yayḷa-: Yazı geçirmek. 13/14 

yaz (I): İlkbahar. 26/56 

yaz (II): Yaz. 16/115 

yazı: Kader, yazgı. 21/116 

yazıḷ-:  Serilmek, yayılmak. 8/87 

yazḷa: Yayla. 18/6 

yazma: Başörtüsü. 16/38 

yazmış: Yaşına yeni yetmiş dişi keçi. 

20/274 

yė-: yemek. 1/110 

yė̄cek: Yiyecek. 11/6 

yėdi: Yedi sayısı. 2/2 

yėdişdir-: bk. yėTişdir- 8/335 

yeḱún: (<Ar. yekūn) Çoğunlukla, hep. 

8/354  

yėle: Yele. 17/72 

yėlinne-: Hayvanlarda, doğumun 

yaklaştığının, doğuracağının belli 

olması, doğum öncesi memenin 

şişmesi. 17/139 

yėlleş-: Yerleşmek. 6/26 

yėlli: Yerli. 6/23 

yėm: Hayvan yiyeceği, yem. 4/39 

yėmiş: İncir. 6/32 

yėmyėşil: Yemyeşil. 21/65 

yėneden: bk. yeŋikden 23/451 

yeŋ-: Yenmek. 8/83 

yeŋge: Yenge. 3/3 

yeŋi: Yeni. 3/10 

yeŋikden: Yine, bir daha. 8/359 
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yeŋíḱóy: bk. yeŋiköy 25/235 

yeŋiköy: Manavgat’a bağlı bir köy. 

24/245 

yeŋilet-: Yenileme işini yaptırmak. 

1/143 

yeŋiTden: bk. yeŋikden 24/139 

yeŋli: Hafif, ağır olmayan. 23/336 

yėr- (I): Delmek, deşmek. 21/381 

yėr- (II): Seçmek. 21/381 

yėrişmiş: bk. ėrişmiş 22/285 

yėrle-: Ölüyü gömmek. 8/32 

yėsirge-: Esirgemek, korumak. 27/54 

yėşil: Yeşil. 11/159 

yėtiş-: Yetişmek, ulaşmak. 3/143 

yėTişdir-: Yetiştirmek, büyütmek. 

8/335 

yėTmiş: Yetmiş sayısı. 4/2 

yėyen: Yeğen. 17/40 

yėygi: Hayvanlar için saklanan kışlık 

yiyecek, yem. 21/111 

yıḳ- (I): Güreşte yenmek. 10/24 

yıḳ- (II): Yük indirmek. 15/62 

yı̊mırta: bk. yumı̊rta 15/96 

yıv-: Yığmak. 21/344 

yī-: bk. yıv- 10/48 

yi͜ en: Yeğen. 24/59 

yíḳa-: Yıkamak. 18/67 

yīḷ-: Yığılmak, birikmek. 25/197 

yīrmi: Yirmi sayısı. 8/35 

    yīrmȱ‿ğün: Yirmi gün. 6/100 

yō: bk. yoḳ̬ 3/160 

yoġ: bk. yoḳ̬ 4/4 

yōḳ: bk. yoḳ̬ 17/233 

yoḳ̬: Yok, hayır. 25/4 

yoḳarı: Yukarı. 1/78 

yoḳḷa-: Kontrol etmek. 3/98 

yoḷ: Sefer, kere. 2/91 

yón: Yön, taraf. 24/170 

yȯnan: (<Rum. İones) Yunan. 8/327 

yonanisdan: Yunanistan. 2/41 

yȯnuz (I): bk. yonuz 17/233 

yȯnuz (II): bk. yunuz 17/237 

yonuz: Yunus peygamber. 17/230 

yoŋġa: Ağaç kabuğu. 18/13 

yoŋsa: Yoksa. 13/7 

yoŋsam: bk. yoŋsa 23/230 

yȱr-: bk. yuŋur- 22/236 
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yoraḳ (I): Ayakkabıda kullanılan deri 

parçası. 8/489 

yoraḳ (II): Kıyı, yakın çevre. 27/25 

yȱrt: Yoğurt. 12/42 

yórúḱ: Yörük. 4/20 

yórúḱcülük: bk. yórúḱçülük 17/37 

yórúḱÇülük: bk. yórúḱçülük 17/29 

yórúḱçülük: Yörüklük. 4/29 

yórü-: bk. yörü-  4/20 

yóŕük: bk. yórúḱ 20/75 

yōsam: Yoksa. 22/479 

yotma daş devri: Yontma Taş Devri. 

8/322 

yoydur-: Değiştirmek. 6/6 

yoz (I): Doğada olduğu gibi kalarak 

işlenmemiş olan. 1/102 

yoz (II): Tek hörgüçlü dişi deve. 13/31 

yörü-: Yürümek. 3/45 

yörüce: Alerjik bir rahatsızlık. 11/85 

yú-: bk. yü- 12/257 

yudruḳ: Yumruk. 25/216 

yūf: Yuhalama sözü. 25/196 

yūğarḷa-: Yuvarlamak. 23/16 

yúḱ: Yük. 17/2 

yuḳa (I): İnce, sığ. 22/548 

yuḳa (II): bk. yuḳa etmė̄ 

yuḳa ekmė̄: bk. yuḳa etmė̄ 18/118 

yuḳa etmė̄: Yufka ekmeği. 8/280 

yuḳaḷ-: Derinliği azalmak, sığlaşmak. 

2/107 

yuḳaḷt-: Derinliğini azaltmak. 2/107 

yúḱlen-: Yüklenmek. 

yúḱlet-: Yükletmek. 4/12 

yúḱlük: bk. yüklük 10/7 

yuḷuḳ: Sapanda kullanılan deri parçası. 

23/435 

yumı̊rta: Yumurta. 15/100 

yumurta-: Yumurtlamak. 22/349 

yunuz: Yunus (hayvan). 17/228 

yúŋ: bk. yuŋ 16/114 

yuŋ: Yün. 8/115 

yuŋa: (<yoŋġa) Parça. 18/131 

yuŋruḳḷa-: Yumruklamak. 23/87 

yúŋsek: bk. yǖsek 10/96 

yuŋur-: Yoğurmak. 12/120 

yūr-: bk. yuŋur- 12/295 

yurt: Yörüklerin yazın ya da kışın 

oturdukları yer. 16/164 
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yǖ-: bk. yü- 21/80 

yǖsek: Yüksek. 12/89 

yǖsel-: Yükselmek. 1/102 

yǖz: Yüz sayısı. 3/3 

yü-: Yıkamak. 21/284 

yüklü: Gebe, hamile. 22/357 

yüklük: Duvara gömülü yatak dolabı. 

26/92 

yüle-: Balta, keser, çapa gibi gereçlerin 

ağzını keskinleştirmek. 23/433 

yüŋsek: bk. yǖsek 10/48 

yüy̥-: bk. yü-  4/116 

yüz (I): Sima, çehre. 

    yüzüne gėl-: Karşı gelmek, 

karşı çıkmak. 21/292 

yüz (II): Yan, taraf. 17/55 

yö̇rek: Yürek. 25/79 

y T: bk. y t 17/25 

y t: (<Far. yā+ḫōd) Veya, ya da. 

24/45 

y n: bk. áyēn 24/174 

y n: Yoğun. 21/78 

y rT: bk. yȱrt 4/64 

Z 

zabā: bk. zabah 24/185 

zabā‿ğadar: Sabaha kadar 8/302 

zabah: (<Ar. ṣabāḥ) Sabahleyin. 

11/286  

zabāḷa: bk. sabāḷa 5/19 

zabd‿ėt-: bk. zapTėt- 17/85 

zābít: (<Ar. s̱ābit) Durağan. 22/443 

zaḷım: bk. zāḷım 9/44  

zāḷım: (<Ar. ẓālim) Acımasız. 10/162 

zamān: (<Ar.) Vakit; dönem. 15/26 

zȧman: bk. zamān 24/68 

zaPd‿ėt-: bk. zapTėt- 23/117 

zaPTėt-: bk. zapTėt- 20/48 

zapTėt-: Zaptetmek, ele geçirmek. 

9/128 

zātán: bk. sāten 20/87 

zāti: bk. sāten 19/92 

zātürye dut-: Zatürre hastalığına 

yakalanmak. 21/498 

zavadaḳ: Aniden, bir anda. 15/189 

zayāt vėr-: Zayiat vermek. 3/27 

zayıfı-: Zayıflamak. 9/95 

zayḷa: bk. cayḷa 20/126 
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zehre: (<Ar. ẕaḫіre) Gerektiğinde 

kullanılmak üzere saklanan hububat, 

erzak. 7/47  

zellet: (<Ar. leẕẕet) Tat, lezzet. 23/94 

zelletli: Lezzetli. 10/315 

zēmeri: (<Ar. zemherīr) Kara kış, çok 

soğuk günler. 8/132  

zėncir (I): (<Far. zencīr) Zincir. 

21/190 

zencir (II): Altın veya gümüşten 

yapılmış takı. 16/58 

zen t: (<Ar. ṣināʿat) Meslek, el 

ustalığı isteyen işler. 6/84 

zeŋgin: Zengin. 2/35 

zertçene: Sertçe, sert bir şekilde. 23/88 

zerter-: Sertleşmek. 11/76 

zėrve: (<Ar. ẕirve) Doruk. 9/244  

zevdā: (<Ar. sevdā) Aşk. 22/26 

zevel: (<Far. zevāne) Boru şeklinde 

örme şişi. 8/44  

zeven: Çit yapmakta kullanılan büyük 

kazık, söven. 22/232 

zevle: Öküzün boyunduruktan 

çıkmaması için, boyunduruğa 

geçirilmiş eğri değnek. 21/416 

zeyneP: Zeynep. 9/138 

zėyve: Yavrudoğan köyünü oluşturan 

iki köyden biri. 3/86 

zıŋġacı: Yavrudoğan köyünde bir tarla 

adı. 22/526 

zıŋġıdı zıŋġıdı: “Zıŋ zıŋ” diye ses 

çıkartmak. 23/198 

zırf: (<Ar. ṣirf) Tümüyle, tamamen. 

12/173  

zırtḷan: Sırtlan. 22/413 

ziġara: (<İt. sigaro) Sigara. 22/502 

zilvan: Elazığ’a bağlı bir köy. 13/33 

zimbit: Yapışkan andız otu. 22/314 

zirāt puḷḷū: Tarım pulluğu. 2/108 

ziyāda: (<Ar. ziyāde) Daha çok, daha 

fazla. 22/27 

ziyārát‿ėt-: Birini görmeye gitmek. 

3/44 

ziyāret çek-: Ziyafet çekmek. 8/460 

ziyáret ėt-: bk. ziyārát‿ėt-15/167 

ziyman: Akseki ilçesine bağlı 

Süleymaniye köyü. 23/409 

zīy̥man: bk. ziyman 23/408 

ziyve: bk. zėyve 27/57 

zoba: (<Mac. szoba) Soba. 8/256  
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zomana: Akseki Yarpuz mahallesine 

bağlı bir mevki. 4/30 

zopa: Sopa. 1/109 

zopaḷa-: Sopa ile vurmak, dövmek. 

25/219 

züḷāle: (<Ar.) Sülale, soy. 3/67  

züleyle: bk. züḷāle 8/130 
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4.1. Metin Dışı Derlenen Sözler Sözlüğü 

 

amboḷat: (<Fr. ambulance) 

Ambulans, cankurtaran. (Yavrudoğan) 

baharın: Baharla, bahar aylarında. 

(Evrenseki) 

büsgǖt: (<Fr. biscuit) Bisküvi. 

(Evrenseki) 

cırcır (I): Fermuar. (Beydiğin) 

cırcır (II): İshal. (Kızılağaç) 

çaysıra-: Çay içmek istemek. (Saraçlı) 

çoḳsun-: Çok görmek. (Çolaklı) 

çelpere çal- : bk. çerpere çaḷ- (Side) 

çerpere çal-: Çekişmek, tartışmak. 

(Çolaklı) 

çıḷdır-: Birbirine çarparak ses 

çıkarmak. (Yayla) 

çinke: Benek. (Salur) 

çiŋgil: Küçük üzüm salkımı. (Karaöz) 

durēt: Dur! (Hacıisalı) 

enek: Andız çekirdeği. (Karakoyunlu) 

ėyşaḷḷa: (<Ar. inşāʾe + allāh) “Tanrı 

dilerse, Tanrı nasip ettiyse” 

anlamlarında dilek anlatan bir söz. 

(Bozahmetli) 

ecel: (<Ar. ezel) Eski. (Bozahmetli) 

fendek: Hendek. (Hacıisalı) 

ġabil ėt-: Kabul etmek. (Yavrudoğan) 

ġarıḳ-: (<Moğ.) Sesin bağırmaktan ya 

da hastalıktan kısılması. (Oymapınar)  

ġarşıḷavıḳḷı: Karşılıklı.  (Ahmetler) 

ġavḷaḳ: Saçı dökülmüş kimse ya da 

kabuğu dökülmüş ağaç. (B.Şeyhler) 

ġayfaḷtı: Kahvaltı. (Kızılot) 

ġayış: Kemer. (Çolaklı) 

ġırtış-: Kırışmak. (Saraçlı) 

ıḷdırım: Yıldırım. (Hacıobası) 

indimce: Bana göre. (Evrenseki) 

ḳanaġat: (<Ar. ḳanāᶜat) Kanaat, sabır. 

(Sağırin). 

ḳoḷfet: (<Fr. gaufrette) Gofret. 

(Evrenseki) 

külür: Tanesiz mısır koçanı. (Çolaklı) 

küydür-: Guruldamak. (Yayla) 

melemen: Menemen. (Ilıca) 

niyal: (<İsp. real) Suudi Arabistan’ın 

para birimi, riyal. (Ahmetler) 
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ötür-: İshal olmak. (Beydiğin) 

panTa: Fanta, içecek. (Yavrudoğan)  

pavḷıḳa: (<İt. fabbrica) Fabrika. 

(Yavrudoğan)  

payans: (<Fr. faïence) Fayans. 

(Yavrudoğan)  

pirma: (<İt.) Firma. (Yavrudoğan) 

sandelle: (<Ar. ṣandaliyye) Sandalye. 

(Karaöz) 

selvet: Servet. (Yavrudoğan) 

sıvış-: Sıvışmak. (Hacıobası) 

soŋ͡ġra: Sonra. (Hacıobası) 

sömek: Mısır koçanı. (Çolaklı) 

suḷaŋ: Sulak yer. (Hacıobası). 

timsaḳ: (<Ar. timsāḥ) Timsah. 

(Karakoyunlu) 

tiŋgedek: Bir anda, aniden. (Salur) 

topan: Bir çeşit yastık. (Ahmetler) 

uruP: (<Ar. rubʿ) Çeyrek altın. 

(Yayla) 

üt-: Bir şeyi, tüylerini yakmak için 

alevden geçirmek. (Ahmetler) 

yaḷançı: Yalancı. (Oymapınar). 

yaŋġın: Yangın. (Kızılot)
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