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SÖZ BAŞI 

Anadolu ağızları üzerine yapılan çalışmalar, Türkçenin zenginliklerini ortaya 

koyan ürünlerdir. Bu zenginlikleri gözler önüne serebilmek için Anadolu ağızları 

üzerinde pek çok çalışma mevcuttur. Konya ağzı üzerine de yapılmış çeşitli 

çalışmalar bulunmaktadır. Konya merkezini ele alan üç bitirme tezi vardır. Ancak il 

genelini ele alan yayınlanmış dar alan çalışması yoktur.           

Konya ilinin Akşehir, Bozkır, Ereğli ve Sarayönü ilçelerinin ağızları üzerine 

yapılmış mezuniyet tezleri vardır.  

Ahırlı, Akören, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, 

Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, 

Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, 

Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak Konya ilinin ağız çalışması 

yapılmayan ilçeleridir 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Taşkent ile ilgili herhangi bir çalışma şu ana 

kadar yapılmamıştır. Oysaki Taşkent bulunduğu konum itibarıyla ve geçmişten gelen 

kültürel miraslarıyla bunu fazlasıyla hak etmektedir.  

Taşkent, Taşeli platosunda, Göksu vadisi kanyonları üzerinde yer alan bir 

ilçedir. Tarihte “Pirlerganda, Pirlerkondu, Pirlonda, Kariye-i Kondu” gibi isimlerle 

anılan ilçe, 1930 yılında Konya valisi İsmail İzzet Bey tarafından Taşkent olarak 

isimlendirilmiş ve daha sonraları bu isimle anılmıştır. Taşkent, 4 Temmuz 1987 tarih 

ve 19507 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3392 Sayılı kanun 

gereğince ilçe olmuş, 11 Ağustos 1988 tarihinden itibaren resmî olarak ilçe sıfatına 

kavuşmuştur. 

Taşkent, coğrafi ve tarihî özellikleri sebebiyle eski kelimeler ve yapılar 

üzerine çalışma yapmak için çok zengin bir kültürel zemine ve malzemeye sahiptir. 

Ancak bugüne kadar bu hususta herhangi bir çalışma yoktur. Bu ve bunun gibi 

yerlerde birçok kültür hazinesinin bizleri beklediği aşikârdır. Çünkü dilin 

zenginliğinin ortaya çıkarılmasında büyük bir yeri olan ağız çalışmaları, dil kadar 

olmasa da tarih ve halk bilimi gibi disiplinler için de kaynak niteliği göstermektedir.  
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Konya ilinin Taşkent ilçesini ele alan bu çalışma Giriş, İnceleme, Metinler ve 

Sözlük bölümlerinden oluşmaktadır. Çalışmamızın “Giriş” bölümünde, 

kullandığımız yöntemle ilgili bilgiler sunduk. Ağız çalışması yaptığımız yerler 

hakkında bilgiler verdik. İnceleme kısmını ses bilgisi ve şekil bilgisi olarak iki 

bölüme ayırdık. Metinler bölümünde dört kasaba, bir köy ve Taşkent’in merkezinden 

derlediğimiz yirmi bir adet metin bulunmaktadır. Sözlük bölümünde metinlerde 

geçen, küçük ses hadiseleri vesilesiyle standart Türkçeden farklılaşmış kelimeler tüm 

çeşitleriyle birlikte yer almaktadır. 

Taşkent’i ağız özellikleri açısından incelediğimiz bu çalışmanın yöreye has 

deyimleri, sözleri, âdetleri barındırması sebebiyle dil ve kültür unsurlarımızın daha 

iyi tanınması, anlaşılması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönünden mühim 

olacağını düşünüyoruz. 

Çalışmanın ana unsuru olan Metinler bölümünü oluşturmamı sağlayan 

kaynak şahıslara, bu kişilere ulaşmama vesile olanlara ve hiçbir konuda benden 

yardımlarını esirgemeyen hocalarım  Doç. Dr. Mustafa Toker ve Doç. Dr. Ufuk 

Deniz Aşçı’ya teşekkürü bir borç bilirim.   

Çalışmanın her aşamasında bilgisinden ve fikirlerinden istifade ettiğim 

danışmanım ve değerli hocam Doç. Dr. Orhan Yavuz’a sonsuz şükranlarımı sunarım. 

 İhsan KOCAMAZ  
 Konya 2013 
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ÖZET 

Bu çalışma Taşkent (Konya) ilçesinin merkezini, Kongul köyünü, Avşar, 

Balcılar, Bolay ve Çetmi kasabalarını ele alan bir ağız araştırmasıdır. Seçilen yerlerin 

Taşkent’in genel ağız özelliklerini yansıtmasına dikkat edilmiş, çalışmamızda bu 

yerlere ait toplam yirmi bir adet metne yer verilmiştir. Derlenen metinler ses bilgisi 

ve şekil bilgisi açısından tarihî karşılaştırma yapılmadan eş zamanlı yöntemle 

incelenmiştir. Ses bilgisi kısmında bütün ses değişiklikleri gösterilmiştir. Şekil bilgisi 

kısmında ise standart Türkçeden farklı olan yapılar incelenmeye alınmıştır. Sözlük 

bölümünde standart Türkçeden farklılaşmış ya da sadece yörede yaşayan kelimeler 

bütün çeşitleriyle yer almaktadır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Taşkent (Konya) Ağzı, Ağız Çalışması, Ses Bilgisi, Şekil 

Bilgisi. 
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SUMMARY 
 

This study is the dialect research of Taşkent(Konya) town center, Kongul 

village, Avşar, Balcılar, Bolay and Çetmi towns. Attention to the city of Taşkent was 

chosen to reflect the general characteristics of the dialect; in our study, there are  

totaly twenty one pieces of texts belonging to these places. The texts were analysed 

by a synchronic method in terms of phonetic and morphology without making any 

historical comparisons. All phonetical changes were presented in the part of 

phonetical analysis. As for the morphological part, structures, different from standard 

Turkish, were analysed. In dictionary part, words which are, different from standard 

Turkish, usage or the ones existing in the district are given with their all variants.  

 

Key Words: Dialect of Taşkent (Konya), Study of Dialect, Phonetic, Morphology.  
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ARAŞTIRMADA KULLANILAN ÇEVİRİ YAZI (Transkripsiyon) 

ALFABESİ 

[á] : /a/ ile /e/ arası düz, geniş, /a/ ünlüsüne yakın orta damak ünlüsü                                                                  

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

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

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

[ė] : /e/ ile /i/ arası düz, ön, yarı geniş ünlü 

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

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

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

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

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

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

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

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

[Ñ] : /c/ ile /j/ arası ötümlü yarı sızıcı ünsüz 

[ġ] : Patlayıcı, ötümlü art damak ünsüzü 

[ ] : Belirgin olmayan /g/ ünsüzü 

[ḫ] : Sızıcı, ötümsüz, art damak ünsüzü 

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

[ñ] : Art veya ön ünlülerle hece kuran akıcı, patlayıcı, ötümlü genizsil (nazal) /n/ 

ünsüzü 

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

-     : Ünlüler üzerinde uzunluk işareti 

˘     : Ünlüler üzerinde kısalık işareti 

‿    : İki ünlü altında ikili ünlü işareti 

‿  : Ulama işareti 

Kısaltmalar ve İşaretler 

Ar.    : Arapça 

bk.   : bakınız 

C      : Cilt 

çev.   : Çeviren 

Far.   :Farsça  

Fr.   : Fransızca 

mec. : Mecaz 

S      : Sayı 

s.      : sayfa 

T.     :Türkçe 

TA   : Taşkent İlçesi ve Köyleri Ağzı 

/ / : Fonem işareti  

[ ] : Alt fonem işareti  

/ : Yükselen ton  

\ : Alçalan ton  

～ : Varyasyon işareti  

< : Değişimin yönünü gösteren işaret 
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1. GİRİŞ 

1.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

           Ağız çalışmaları, dilbilim ve kültür açısından mühim bir yere sahiptir; çünkü 

ağız araştırmaları, saklı kalmış dil ve kültür hazinelerini gün yüzüne çıkaran 

çalışmalardır. Biz de bu önemden yola çıkarak araştırmamızda Türk dilinin ve 

kültürünün zenginliklerini gözler önüne sermeye çalıştık. 

 Taşkent’in dağlık bir yer olması nedeniyle eski kelime ve yapıları muhafaza 

etmesi, İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi arasında bir köprü konumunda 

olması gibi özellikleri bizim araştırmamıza bir nebze daha şevkle sarılmamızı 

sağladı. Ancak Taşkent’in ses ve şekil yapısını ve kelime varlığını ortaya koyan bir 

çalışma bugüne kadar yapılmamıştı. Biz de bu zengin coğrafyanın kültür hazinelerini 

ortaya çıkarabilmek gayesiyle derlemeler yaptık ve çalışmalara başladık. 

Kısacası araştırmamızda yöre ağzının fonetik ve morfolojik özelliklerini 

inceleyip Türkçenin söz varlığını ortaya çıkarmayı amaçladık. 

1.2.Kapsam 

Araştırmamıza Taşkent’in merkezi, bir köyü ve dört kasabası dâhil edilmiştir. 

Taşkent’in merkezi haricinde metin derlediğimiz yerler; Kongul köyü, Avşar 

kasabası, Bolay kasabası, Çetmi kasabası ve Balcılar kasabasıdır. Metinlerin yerlere 

göre sayısı ise şu şekildedir: Taşkent’in merkezinden beş metin, Kongul’dan altı 

metin, Avşar’dan iki metin, Bolay’dan iki metin, Çetmi’den iki metin, Balcılar’dan 

dört metin olmak üzere toplamda yirmi bir metin mevcuttur.   

1.3.Yöntem 

1.3.1. Araştırma Alanının Belirlenmesi 

Araştırmanın daha sağlıklı yapılabilmesi için ilçe halkından ilçe  ile ilgili 

bilgiler aldık. Ağız özelliği olarak farklılık arz eden yerleri ön çalışmalarla tespit 

etmeye çalıştık. Yaptığımız araştırmalar neticesinde ilçenin merkezini, dört 

kasabasını ve bir köyünü çalışmaya dâhil ettik.  
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1.3.2. Kaynak Kişilerin Belirlenmesi 

Çalışmamızda ekseriyetle okuryazar olmayan ya da okuryazarlık seviyesi 

düşük olan şahıslardan metinler derlenmiştir. Kaynak kişilerden okuma yazma 

bilenlerin tahsil düzeyi genelde ilkokul olmakla beraber bir kişi yüksekokul 

mezunudur. 

Bayanlar genelde bölgeyi hiç terk etmemiş, erkekler ise askerlik ve iş 

nedeniyle bölgeden ayrılmışlar, onun dışında hep bölgede yaşamışlardır. Araştırmada 

en çok sıkıntı yaşadığımız konuysa orta yaşlı kaynak kişilerin konuşmalarını 

“kibarlaştırmaya” çalışıp ölçünlü dile yaklaştırmalarıdır. Bu yüzden kaynak kişiler 

ekseriyetle yaşlı kişilerden seçilmeye çalışılmıştır. 

1.3.3. Derleme 

Derleme yaparken bölgenin ağzını yansıtabilecek şahısların seçilmesine son 

derece özen gösterilmiştir. 

Derlemelerde, ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Kullandığımız cihazın sesleri 

net ve kaliteli bir şekilde kaydetmesi işimizi kolaylaştırmıştır. Buna rağmen kahve 

gibi açık ortamlarda bazen dış sesler kayıtların sağlıklı olmasını bir nebze olsa da 

engellemiştir. 

Yöreyi bilenler aracılığıyla, ilk önce o köyün muhtarı ya da kasabanın 

belediye başkanı, kütüphane müdürü gibi kişilerle tanıştırıldık ve daha sonra bu 

şahısların vesilesi ile en uygun kaynak kişilere ulaşmaya çalıştık.  

Sohbetimizin akışına göre çok farklı konularda kayıt yaptık. Masal, hikâye, 

şiir, türkü, mani, anı, gelenekler gibi birçok hususta malzeme toplayıp ilçenin söz 

varlığını ve ağız özelliklerini gün yüzüne çıkarmaya çalıştık.  

1.3.4. Derlenen Metinlerin Yazıya Aktarılması  

İlk önce, ses kayıt cihazındaki kayıtları mp3 formatına çevirdik. Ardından bu 

sesleri tekrarlayabilen ve en küçük birimlerine kadar bölüp dinleyebileceğimiz bir 

programda dinledik ve yazıya geçirdik. Font olarak ekseriyetle “Times New 

Romans” kullandık. Bunun yanında farklı sesler için “Konya, Tıtus, Times New 4 

Diacritical” gibi fontlardan da yararlandık. 
Ayrıca kayıtları dinlerken sağlıklı bir şekilde yazıya aktarabilmek için bazı 

bölümler defalarca dinlendi. Bu yüzden en yorucu iş, kayıtların yazıya aktarılması 



3 

 

oldu, diyebiliriz. Metinleri oluştururken sadece kaynak kişinin sözlerini yazıya 

aktardık. Kendi sorularımızı metne dâhil etmedik. Bazen kayıtlarda karışık olarak 

verilen konuları bir araya toplayarak kaydın akışından farklı metinler oluşturduk. 

Meselâ birinci kaydın başında düğün âdetlerinden bahsedip akabinde türkü 

söyleniyor, ikinci kayıtta düğün âdetlerine devam ediliyorsa birinci ve ikinci 

kayıttaki düğün âdetleri mevzuunu birleştirip türküleri sonda verdik. Metinlerde 

cümlelerin tamamlanmasına bakmadan, rastgele, satırlara parantez içinde numara 

verdik. Özel isimleri eğik harflerle yazdık. Cümle başlarında ve özel isimlerde büyük 

harf kullanmadık. Çünkü bazı büyük harfleri çeviri yazı işareti olarak kullandık.  

Ancak sözlük kısmında özel isimleri büyük harflerle verdik. Noktalama işareti olarak 

nokta, virgül, iki nokta, ünlem işareti, soru işareti, konuşma çizgisi, yay ayraç ve 

tırnak işareti kullandık. 

1.3.5. İnceleme  

 Eş zamanlı inceleme yöntemini kullandığımız çalışmamızın inceleme 

kısmımda; ses bilgisi kapsamında standart Türkçede olmayan ünlü ve ünsüz 

çeşitlerini, ünlü ve ünsüzlerle ilgili ses olaylarını ele aldık. Şekil bilgisi kapsamında 

ise çekim eklerini, yapım eklerini ve kelime türlerini inceledik. 

İncelememizin şekil bilgisi kısmında, özellikle yapım ekleri faslında, çok 

fazla ayrıntıya girmedik. Standart Türkçeye göre farklılık arz eden durumları ve 

korunan eski yapıları ele aldık. Ancak isim ve fiil çekim eklerine, yörenin ağız 

özelliklerini yansıtmak için, tamamen yer verdik. 

Çalışmamızda gereksiz açıklamalardan kaçındık. Örnek sayısını ve 

açıklamaları gerektiği kadarıyla vermeye çalıştık. 

1.3.6. Sözlük  

Sözlük kısmında yazı dilinde kullanılan; ancak ses ve şekil özellikleri 

yönünden yazı dilinden ayrılan kelimelere ve edebî dilde kullanılmayan, yöreye has, 

arkaik kelimelere de yer verilmiştir. 

Kelimelerin açıklamasında etimolojiye ve ödünçleme yapılan kelimelerde 

kelimenin dilimize hangi dilden girdiğine dair ayrıntıya girilmemekle beraber 

gereken yerlerde bu tür bilgiler verilmiştir. 
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Sözlükteki kelimeler tamamen metinler içerisinden seçilmiş olup metin ve 

satır numaraları belirtilmiştir. 

Bir kelimenin bir ya da birden farklı türevi sözlükte yer alıyorsa kelimelerden 

sadece biri açıklanıp diğerlerine ise “bk.” ibaresi yazılıp açıklanan kelimeye atıfta 

bulunulmuştur. Bu kelimelerden genellikle alfabede önce gelen hangisiyse o 

açıklanmıştır. Ancak bazı durumlarda alfabetik sıraya bakılmaksızın kullanımı daha 

yaygın olan kelime seçilmiş ve o anlamlandırılmıştır. 

Kelimelerin sadece karşılıkları verilmemiş, geniş açıklamalarına da yer 

verilmeye çalışılmıştır. 

“Derleme Sözlüğü”nde tespit edemediğimiz ya da “Derleme Sözlüğü”ndeki 

mevcut anlamından farklı anlamlar taşıyan kelimelere metinlerimizde rastladık ve bu 

sözcüklerin manalarını metindeki kullanımlarına göre vererek sözlükte bu kelimelere 

yer verdik. Bu kelimelerin başlıcaları şunlardır: acır, altından‿aldırmaḳ, ambar‿

oyunu, aPla buPla, asvap kesme, atlanġaç, babış vurma, belincaḳ, böyleliksire, 

cındarı, çek gėtmek, damıt-, daşa bastırma, demetçilik, dırnaḳ ġırḳmaḳ, dirkeç, 

domata, döngünlük, duz dengi, fotaḳ, göç ġavudu, göş dTni, gülü, ġalepe, ġallen 

ġuyusu, ġırapdöşen, ikitap, iskarpotin, müsüm, öcü, öyleliksire, paşa bıy¨, tarıġ, 

tarımsallıḳ, Tek getirmek, telufun çekmek … 

1.4.Taşkent’in Tarihî, Coğrafi ve Beşerî Özellikleri  

Taşkent, Orta Toroslarda Taşeli platosunda, Göksu Vadisi kanyonları 

üzerinde yer alan küçük bir ilçedir. İç Anadolu’nun güneyinde, ortalama yükseltisi 

1620 metreyi bulan bir yerdir. Akdeniz Bölgesine yakın olmasına rağmen çevre ve 

ulaşım şartları dolayısıyla Konya’ya bağlıdır. 

Yapılan kazı ve araştırmalar, Hitit ve Roma uygarlıklarından kaldığı anlaşılan 

çeşitli harabelerin ve kabartma resimlerin Taşkent’in çok eski bir yerleşim yeri 

olduğunu gözler önüne sermektedir. Öyle ki yöreye 1956 ve 1968 yılları arasında 

gelen arkeoloji heyeti Hitit veya İyon medeniyetlerinden birine ait olan 

“Kanda/Kandi” adında bir uygarlık merkezi aradıklarını ve bu şehrin Taşkent ve 

çevresi olabileceğini söylemişler ve çeşitli tarihî kalıntılar bulmuşlardır. Nitekim 

İsmail Hakkı Konyalı’nın Konya Tarihi adlı eserinde “Pirlerkandi”, Evliya 
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Çelebi’nin Seyahatname’sinde “Kariye-i Kondi”, isimleriyle yer alan Taşkent’in 

ayrıca “Pirlerganda, Pirlerkondu, Pirlonda” gibi isimlerle de anıldığı bilinmektedir. 

Kısacası ilçenin eski isimlerindeki “-kandi, -kondi, -ganda …” gibi kelimeler 

arkeologları doğrular niteliktedir. Taşkent’in eski isminin “Pirlerkandi” olduğu 

zamanla dilimizde dönüşüme uğrayarak “Pirlerkondu, Pirlonda” gibi şekillerle 

karşımıza çıktığı kuvvetli bir ihtimaldir. Ayrıca ilçenin antik dönemden kalma ismi 

halk arasında bilinmediğinden “buraya pirler konduğu” için buranın “Pirlerkondu” 

ismini aldığına yönelik çeşitli rivayetler vardır. Ancak elimizde “Pirler” ibaresinin 

nereden geldiğine dair tarihî bir vesika bulunmamaktadır. 

Bölgedeki Türk tarihi ise 11. asırdan sonra Selçuklu ve Anadolu Selçuklu 

uygarlıklarıyla teşekkül etmeye başlar. Çibi ve İmirzalar köprüleri Selçuklu 

medeniyetinin örnekleridir.  Tarihî kayıtlarda "Komesettin İli" olarak anılan Ermenek 

civarının 1227-1228 yıllarında Karamanoğulları Beyliği’nin yerleşimine açılması ile 

yöredeki Türkmenler daha rahat hareket eder duruma gelmişlerdir. Toros dağlarında 

kalan Ermenilerin Kilikya’da toplanmaya başlamaları ile doğan boşluk Türkmen 

boylarının, özellikle Avşar ve Çetmi gibi boyların, yöreye iskânı ile doldurulmuştur. 

Ekseriyeti Avşarlardan oluşan Türkmenlerin Taşkent'e yerleşme tar ihleri 

1225-1250 yılları arasına rastlamaktadır. Taşkent yakınında yer alan Avşar, Balcılar, 

Bolay ve Çetmi kasabalarının göçebe olarak buraya gelen Türkmenler tarafından 

kurulduğu, bunların daha sonra yerleşik hayata geçtikleri bilinmektedir.  

Osmanlı döneminde “Kariye-i Kondu” diye adlandırılan Taşkent’te, 

Osmanlı-Türk uygarlığı en güzel örnekleriyle canlılığını muhafaza etmektedir. 

Nitekim Ballar Çeşmesi, Emirler Pınarı, Boğaz Köprüsü  ve Yavuz Sultan Selim Han 

zamanında yapılan Büyük Camii bunların bazı örnekleridir. 

Tarihte “Pirlerkondu” adıyla tanınan “Taşkent”, 1930 yılında Konya valisi 

İsmail İzzet Bey tarafından Taşkent olarak isimlendirilmiş ve daha sonraları bu 

isimle anılmıştır. Taşkent, 4 Temmuz 1987 tarih ve 19507 Sayılı Resmî Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 3392 Sayılı Kanun gereğince ilçe olmuş, 11 Ağustos 

1988 tarihinden itibaren resmî olarak ilçe sıfatına kavuşmuştur. 

İlçenin kasabaları: Balcılar, Avşar, Bolay Çetmi; köyleri ise Kecimen, 

Kongul ve Sazak’tır. 
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İlçe merkezi yörede en eski yerleşim yeri olup tarihî yapılar da bu durumu 

doğrulamaktadır. 1570 tarihli tapu tahrir defterlerinden anlaşıldığı üzere 

Pirlerkondu’da (Taşkent’te) 400 vergi mükellefinin kaydı mevcuttur. Taşkent, 

Alanya ile Karaman arasındaki kervan yolu güzergâhında yer alan müstahkem bir 

mevkiye sahiptir. Bu özelliği dolayısıyla eski tarihlerde ticaret ve zanaatkârlık 

oldukça gelişmiştir. 

İlçe Merkezinin nüfusu 1990 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre 8.767'dir. 

İlçenin toplam nüfusu ise 29.750'dir. Bu nüfusun 2.013'ü köylerde kalan kısmı ise 

İlçe merkezi ile kasabalarda yaşamaktadır. 2000 Yılında yapılan nüfus sayımına göre 

de ilçe nüfusu 46.397' ye yükselmiştir. 2007 yılında merkezi kayıt sistemi ile yapılan 

sayımda ilçe merkezi 1300 kişi olarak sayılmıştır. Nüfus bugün ise iki bin 

civarındadır. 

Taşkent merkez ve Avşar kasabasında birer kütüphane mevcut olup Balcılar 

ve Çetmi kasabalarında kütüphane açmak için girişimler vardır. İlçe merkezindeki 

kütüphanede 10.200, Avşar kasabasındaki kütüphanede ise 5.600 adet kitap 

bulunmaktadır. 

Taşkent, heybetli bir kayalığın üzerinde Taşeli platosunu seyretmektedir. İlçe, 

Konya il merkezinin 133 kilometre güneyinde bulunmaktadır. Coğrafi bölge olarak 

Akdeniz Bölgesi’nde yer alan ilçenin Akdeniz'e kuş uçuşu uzaklığı yaklaşık 100 

kilometredir. İlçe Akdeniz Bölgesi'nde yer almasına rağmen Orta Torosların yüksek 

rakımlı bir bölgesinde bulunmasından dolayı hem Akdeniz ikliminin (az da olsa) 

hem de Karasal iklimin özelliklerini gösterir. Taşkent'te genellikle kışlar soğuk ve 

karlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. Taşkent; yayla, dağ ve kış turizmine uygundur. 

Turizmin gelişmesi amacıyla ilçenin merkez belediyesince iki yıldızlı otel 

yapılmıştır. İlçede Teke ve Silifke oyunlarına benzer yöresel oyunlar oynanmakta, 

maniler söylenmektedir. İlçede; merkez, kasaba ve köylerde resmî binaların dışında 

betonarme bina sayısı azdır. Evler genelde taş ve topraktan yapılmıştır. Üzerleri 

toprak örtülüdür. İlçenin merkezinde ve Çetmi kasabasında her yıl “Kültür ve Sanat 

Şenliği” yapılmaktadır. 

1500’lü tarihlerde; kervan yolu üzerindeki ilçede ayakkabıcılık, demircilik, 

kilimcilik ve diğer el sanatları ile ticaret gelişmiştir. İlçe genelinde bazı un ve ekmek 

fabrikalarının kurulması; ilçe merkezinde otel, alabalık tesisleri ile Avşar 
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kasabasında süt mandırası ve bunun yanında soğuk hava deposu ile Balcılar 

kasabasındaki alabalık tesislerinin kurulması gelişimin - kısmi de olsa - bir 

göstergesidir. Yöre halkının temel geçim kaynağını tarım ve hayvancılık teşkil 

etmekte olup arıcılık ve bazı kasabalarda halıcılık yapılmaktadır.   

(http://www.pirlerkondu.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=) 

(ERTAN, Fahrettin; ERTUĞRUL, Vedat; ŞENGÜDEN, Ali ve ÖZBABA, Rıfkı (1974). Taşkent’in 

Doğuşu.) (http://www.taskent.gov.tr/default_B0.aspx?content=326-) 

 

1.5.Taşkent’te Âdetler  

1.5.1. Doğum Âdetleri  

“Kütük düğünü” adlı eski bir âdet vardır. Bu,  ilk oğlu olan kişilerin 

tertiplediği bir gelenektir. Bu, hemen hemen tüm yerleşim birimlerinde küçük isim 

değişiklikleriyle eskiden beri yaşatılan bir gelenektir. 

“Köstek kesme, babıç vurma” gibi âdetler de bazı yerlerde mevcuttur. 

Çocukların cinsiyetini öğrenmek için de çeşitli yöntemlerin uygulanması geçmişte 

mevcuttur.  

1.5.2. Oyunlar 

Belirli mevsimleri temsil eden yahut gelenekleri yaşatan çeşitli oyunlar 

vardır. Bunların bir kısmı bazı yerlerde varken bir kısmı ise hemen hemen tüm 

yerleşim yerlerinde küçük isim değişiklikleriyle görülmektedir. Bunlar: dekecik, aPla 

buPla, gallen guyusu… 

Ayrıca farklı çocuk oyunları da mevcuttur: ġonġul‿oynu, çillik, cınġıldaḳ… 

 1.5.3. Uğurlamalar  

Büyük bir meydanda ya da cami avlusu gibi mühim yerlerde toplanan halk 

askere gidecek gençle helalleşir. Davul çalınır. Gence “uğur parası” verilir. 

Hac uğurlaması camide yapılır. 

1.5.4. Evlenme Âdetleri  

Görücü usulüyle evlilik yaygındır. Düğünlerde “sallama, köçek” gibi oyunlar 

mühim yer tutar. 
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Düğünlerde “Sofra düzme, belincak, asvap kesme, okuntu dağıtma, dakın 

atma” gibi âdetler vardır. 

Gelinler bazı yerlerde at üstünde gider. Başlarına çember ya da “ġırap” 

bağlanır. Ayrıca Taşkent merkezde gelin geldiği evin kapısına “Kayınvalide ile gelin 

yağ gibi geçinsin.” diye yağ sürer. 

 Ayrıca eskiden bazı yerlerde tüfek atmak son derece yaygınmış.“Düvüşçü” 

diye tabir edilen kişiler tüfek atarlarmış.  

1.6.İncelenen Yerler Hakkında  

1.6.1. Kongul 

Kongul, Taşeli yöresi ile bir bütünlük içerisinde olan beş ya da altı asırlık 

tarihi olduğu tahmin edilen bir köydür. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında 400'den fazla kişinin yaşadığı köy, geçmişten bu 

yana çok göç vermiştir. Kongul üç mahalleden oluşur. Yukarı Kongul en büyük 

olanı, en küçük olanı Orta Kongul’dur ve diğer adı da Babıklar’dır. En aşağıdaki 

mahalle ise Aşağı Kongul’dur. Aşağı Kongul’da artık hiç kimse kalmamıştır. 

Köyün ismiyle ilgili iki rivayet vardır. Bunlardan birincisi, “kon-”  ve “kıl-” 

fiillerinin birleşmesiyle oluştuğu görüşüdür.(Bizce “-gıl” emir ekinin “kon-” fiiline 

gelmiş olması daha yüksek bir ihtimaldir.) İkincisi ise Kongul kelimesinin “gönül” 

kelimesinden geldiği görüşüdür, ancak bu bizce zayıf bir ihtimaldir. 

1.6.2. Avşar 

 Avşar, Afşar olarak da anılan bir kasabadır. Avşar, 1696 yılında bugünkü adı 

ile küçük bir köy olarak kurulmuştur. Daha sonraları şimdiki yerleşim yerinin 

etrafında dört ayrı yerden gelen insanlarla hane sayısı artmıştır. 1971 yılında kasaba 

olmuştur. Kasabanın ismi 24 Oğuz Boyundan biri olan “Avşar Boyu”ndan 

gelmektedir.(Oğuz >Bozok>Avşar) 

Belediye idari olarak Konya'ya bağlı olmasına rağmen bölge olarak Akdeniz 

bölgesine bağlıdır. Karasal iklim hüküm sürmektedir. Toros dağlarının eteklerinde 

Göksu Çayının kenarında kuruludur. Konya’ya 150 km, Taşkent’e 10 km ve 

Alanya’ya 110 Km uzaklıkta olup dağlık bir yöredir. Denizden yüksekliği 1300 
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metredir. Avşar kasabasında bir kütüphane mevcut olup 5.600 adet kitap 

bulunmaktadır. (http://www.taskent.gov.tr/default_B0.aspx?content=1015  ) 

1.6.3. Bolay 

 Bolay, 1992 yılında belediye olan, Boğaziçi olarak da anılan bir kasabadır. 

Çoğunlukla Avşar boyuna mensup Türkmenlerin Taşkent’e yerleşim tarihleri 

takriben 1225-1250 yılları arasındadır ve Bolay’ın da yerleşime açılmasının göçebe 

olarak buralara gelen Türk boylarının zamanla yerleşik hayata geçmeleri ile olduğu 

düşünülmektedir. 

 Bolay’ın Taşkent’e uzaklığı yaklaşık 20 kilometredir. Kasabanın nüfusu binin 

altındadır. Yazın bile sert ve soğuk bir havası vardır. Yöre halkının temel geçim 

kaynağını tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. 

1.6.4. Çetmi  

Çetmi kasabası Taşkent İlçesine bağlı olup 2007’de yapılan adrese dayalı 

nüfus sayımına göre nüfusu 1211, hane sayısı ise 650’dir.Çetmi kasabası Taşkent 

İlçe Merkezine 20 km, Konya İl merkezine 155 km uzaklıktadır. 

Kasabanın esas isminin Çepni olup zamanla Çetmi olarak değiştiği kuvvetli 

bir ihtimaldir. Çepni ismi Oğuz Türklerinin boy adlarından biridir.                      

(Oğuz >Uçok/Üçok>Çepni) 

Çetmi kasabası İç Anadolu’nun güneyinde Güney Torosların arasında yer 

almaktadır. Umumiyetle meşe ve ardıç ağacı ormanlığı vardır. Arazinin yüzde seksen 

beşi taşlık ve kayalık yüzde on beşi tarıma elverişli tarla, bahçe ve meradır. Çetmi 

kasabası, kayaların arasında kuytu ve engebeli bir dağ eteğinin güneyinde kuruludur. 

Çetmi kasabasında her yıl “Kültür ve Sanat Şenliği” yapılmaktadır. 

(http://www.taskent.gov.tr/default_B0.aspx?content=1018 ) 

1.6.5. Balcılar 

 Balcılar kasabanın önceki adı Alata'dır. Alata ismi 1964 yılında bu yerin 

belde olması ile birlikte, Balcılar olarak değiştirilmiştir. 

Beldenin bulunduğu yer ve çevresi, Yörüklerce yazlık olarak 

kullanılmaktayken Osmanlı döneminde, 16. asırda, bu yörede yerleşik hayata 

http://www.taskent.gov.tr/default_B0.aspx?content=1015
http://www.taskent.gov.tr/default_B0.aspx?content=1018
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geçilmiş ve Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Alata Köyü’nde oturan sekiz boy 

buraya gelip yerleşmiş ve Alata ismiyle bir köy kurulmuştur. 

     Kasabada arıcılık yapılmaktadır. Bu yüzden Balcılar isminin münasip 

görüldüğü varsayılmaktadır. Balcılar Beldesi Konya’ya 173 km, İlçesi Taşkent’e 27 

km uzaklıktadır. 2000 Genel Nüfus sayımına göre beldenin nüfusu 9817’dir. 2009 

TÜİK verilerine göre 2555’tir. Balcılar yerleşmesinin kuş uçuşu mesafeler dikkate 

alınarak bakıldığında ilk 5 km mesafe içinde herhangi bir yerleşim alanı 

bulunmamaktadır. En yakın yerleşim yeri olan Çetmi, Balcılar’a 6 km. mesafede yer 

almaktadır. (http://www.taskent.gov.tr/default_B0.aspx?content=1016) 
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2. İNCELEME  

2.1.Ses Bilgisi  

2.1.1. Ünlüler  

2.1.1.1.Ünlü Çeşitleri  

Dilimizde ünlüler; dilin durumuna göre iki ( kalın-ince ), alt çenenin açıklık 

derecesine göre iki ( geniş- dar ), dudağın aldığı biçime göre iki ( düz- yuvarlak ) 

olmak üzere altı özellik kazanır. Bu duruma göre Türkiye Türkçesindeki 

ünlülerimizin özelliklerini şöyle bir tabloda gösterebiliriz:  

 

 

ÜNLÜLER 

             Düz                 Yuvarlak 

 

Geniş 

 

Dar 

 

Geniş 

 

Dar 

 

Kalın  

a ı o u 

 

İnce  

e i ö ü 

 

 

Ölçünlü Türkçede sekiz ünlü olmakla beraber ünlülerin bu sayıyla sınırlı 

olmadığını ve konuşma dilinde yaşattığımız başka ünlülerin de olduğunu belirtmekte 

yarar vardır. 

Türkçedeki ünlülerin aralarındaki hısımlığı göstermek üzere yapılan bazı 

tasnifler şöyledir: 

 

 

Kaynak: (J. Deny; Türk Dili Grameri- Osmanlı Lehçesi, ( çev. : Ali Ulvi Elöve) İstanbul 1941  
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Kaynak : (Erdem ve Bölük; 2011:60) 

 

 

Yukarıdaki tasnifler göz önüne alındığında Taşkent ağzında bu seslerin 

birçoğu mevcuttur. Taşkent ağzında yazı dilimizde bulunan sekiz temel ünlü ( a, e, ı, 

i, o, ö, u, ü ) yanında; daralma, incelme, yuvarlaklaşma, ikizleşme gibi ses 

hadiselerinin etkileriyle farklılaşmış, “ara ünlü” diyebileceğimiz ünlüler de 

bulunmaktadır. Farklılıklar gösteren bu ünlü varlığını şöyle sıralayabiliriz: 

á, ȧ , å, ā, ä,ӑ,  ė, ȩ, ē, í, c, ī,ĭ, Î, ī, ó, ȯ, ō, ỻ, ú, ū, ǖ 

2.1.1.1.1. /a/ Ünlüsü ve Çeşitleri  

[á] : /a/ ~ /e/ arasında, /a/ ya göre daha önde boğumlanan yarı incelmiş, telaffuzu 

daha çok /a/ ya kayan bir ünlüdür. Bu ünlünün örnekleri şöyledir: 

yávrum “yavrum” 1/22 

kör hásan “Kör Hasan” 6/37  

hesáb  “hesap” 12/32 

buydáy      “buğday” 18/2 

[ȧ] : Bu ünlü, bazı ünsüzlerin daraltıcı etkisiyle oluşmuş, boğumlanması /a/~/ı/ 

arasında ve /a/ya yakın bir noktada gerçekleşen, yarı açık-düz-orta bir ünlüdür. 
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Başka deyişle /a/ nın daraltılmışı sayılabilecek bir ara ünlüdür. Bu ünlünün örnekleri 

şöyledir: 

an larımız “ anılarımız”   2/126 

 “ortasına”   10/32 

[å] : /a/ ~ /o/ arasında bir sestir. Kalın, geniş, yarı yuvarlaklaşmış bir /a/ sesini ifade 

eder, /a/ ya yakın bir şekilde çıkar. Bu sesi sadece bir nidada tespit edebildik: 

öyle å!  3/93 

2.1.1.1.2. /e/ Ünlüsü ve Çeşitleri 

[ä] : /e /  ~  /a/ arası bir ara ünlüdür. Boğumlanma noktası /e/ ye göre daha geridedir. 

Yani [á] sesi, /a/ sesine daha yakınken [ä] sesi /e/ sesine daha yakındır. Bu ünlünün 

örnekleri şöyledir: 

ġoläy mi “kolay mı  1/31 

ġocäyi  “kocayı”  12/5 

tūbäniñ  “Tuba’nın”  15/20 

kiräzi  “kirazı”  21/60 

[ė] : /e/ ile /i/ arasındaki bir ünlüdür. Dar ve kapalı bir /e/ yi göstermek üzere 

kullanılan ünlüdür. Günlük konuşmalarda da sıkça kullanılan bu ünlü, araştırma da 

en sık rastlanan ünlülerdendir.  

Yukarıda saydığımız gerekçe dolayısıyla bu sesi ölçünlü Türkçedeki temel 

sekiz ünlünün dışında dokuzuncu bir ünlü olarak varlığı kabul edilen bir ses olarak 

sayabiliriz. Yani standart dilde kullanılmayan bu sesi bir geçiş sesi olarak kabul 

edebiliriz. Bu ünlünün örnekleri şöyledir: 

ėyice   “iyice” 1/29 

gėdiyom “gidiyorum” 9/4 

gėyer  “giyer” 13/18 
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ėhtiyarlar “ihtiyarlar” 14/4 

hėş  “hiç”  16/13 

ėndi mi “indi mi” 19/15 

[ȩ] : /e/ ~ /ö/ arasında bir ünlüdür. Geniş, yarı yuvarlak bir ünlü olarak 

nitelendirilebilen bu ses işlek kullanılan bir ünlü değildir. Telaffuzu bir hayli zor olan 

bir sestir. Bu ünlünün örnekleri şöyledir: 

ȩnemli  “önemli”  15/7 

ȩlü  “ölü”   12/12 

2.1.1.1.3. /ı/ Ünlüsü ve Çeşitleri  

[í] : Kalınlaşmış bir  /i/ ya da incelmiş bir /ı/ sesinden ziyade, /ı/ ~ /i/ arasında bir 

ünlüdür. Yarı kapalı bir sestir. Yanındaki ince ünsüzün etkisiyle kısmen incelmiştir. 

Bu ara ünlüye sıkça rastlamaktadır, ancak bu ara ünlü genelde aynı kelimelerde 

görülmektedir. Bu ünlünün örnekleri şöyledir: 

eminōlugíl “Eminoğlugil” 1/4 

gíderke “giderken”  8/7 

míḫtarda “miktarda”  9/2 

kíşi  “kişi”   16/55 

gíbi  “gibi”   2/5 

[c] : /ı/ ile / u/ arasında bir sestir. Nadir olarak karşılaştığımız bir ünlüdür.                 

barct “barut”  14/6                                                 

2.1.1.1.4. /i/ Ünlüsü ve Çeşitleri  

[Î] : /i/ ~ / ü/ arasında bir sestir. Dudak ünsüzlerinin etkisiyle oluşan bu yarı yuvarlak 

ünlüye sadece bir kaynak kişide rastladık. Örnekleri şöyledir: 

bülbüllerȱ “bülbülleri” 15/20 
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bȱrgün  “birgün” 15/22 

2.1.1.1.5. /o/ Ünlüsü ve Çeşitleri  

[ó] : /o/ ile /ö/ arasında bir sestir. Yarı kalın, yuvarlak, geniş, /o/ > /ö/ ya da /ö/ > /o/ 

değişiminin ara sesi olarak ortaya çıkan bir ünlüdür. Genelde /g/,/k/,/n/ 

ünsüzlerinin etkisiyle oluştuğu düşünülen bu ses metinlerde bir hayli azken olan 

örneklerin sadece birinde /g/ sesinin tesiri göze çarpar. Diğer örneklerde ise 

bunların dışındaki seslerin etkisi dikkati çekmektedir.  Örnekler şöyledir: 

góndermez “göndermez”  3/43 

bóyle  “böyle”  10/34 

ópar  “öper”  12/68 

[ȯ] : /o /  i l e  / u /  ar as ı nda bi r  s e s t i r .   / o/ > /u/ daralmasının ve /u/ > /o/ 

genişlemesinin etkisiyle de oluşmuş bir ara ünlüdür. Daralmada, inceltici ünsüzlerin 

etkileri, kalınlaşmada ise - tek örneğimiz var - /a/ sesinin etkisi vardır. Metinlerimizde 

az görünen bu sesin örnekleri şöyledir: 

usȯl  “usul”  1/20 

ȯlan  “ulan” 1/40 

bedTȯa  “beddua” 2/128 

2.1.1.1.6. /ö/ Ünlüsü ve Çeşitleri  

[Ó] : /ö/ ile /ü/ arasında bir ses olup sık rastlanmayan bir ünlüdür. 

Ógütüller  “öğütürler” 13/8  

gÓzel  “güzel” 21/8 

2.1.1.1.7. /u/ Ünlüsü ve Çeşitleri  

[ú] : /ü/ ile /u/ arasında bir sestir. Genelde damak ünsüzlerinin etkisiyle kalınlaşmış 

bir ünlüdür. Sert damağın önünde oluşan /ü/ sesi ile yumuşak damağın arkasında 

oluşan /u/ sesi arasındaki orta damak bölgesinde dil sırtının orta damağın ön kısmına 

yükselmesi ile oluşur. Ayrıca “y, ç, ş, s, c, 1, z” gibi inceltici ünsüzlerin etkisiyle sert 

damağa kaymış bir /u/ dan /ü/ ye doğru bir ses dönüşümüdür diyebiliriz. Örnekleri 

şöyledir: 

ḫúsni  “Hüsnü” 3/17 
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kúp  “küp”  13/7 

dúşman “düşman” 14/2 

gúnden “günden” 16/11 

şoförlúḳ “şoförlük” 19/6 

2.1.1.2. Uzunluk-Kısalıklarına Göre Ünlüler 

2.1.1.2.1. Kısa Ünlüler 

Bu ünlüler, boğumlanma süreleri normal uzunluktaki ünlülerin boğumlanma 

sürelerinden daha kısa olan seslerdir. Çalışmamızda uzun ünlüler kadar karşımıza 

çıkmış değillerdir. Genellikle anlatıcının hızlı konuşmasından ortaya çıkan bir 

hadisedir. Ünlü ile biten ve ünlü ile başlayan iki kelime yan yana geldiğinde genelde 

ilk kelimenin sonundaki, seyrek olarak ikinci kelimenin başındaki ünlü kısalır. Bu iki 

kelime âdeta birbirine ulanır ki biz de bu tür durumlarda ulama işaretini kullandık. 

Vurgu zayıflığı da kısa ünlüleri meydana getiren bir başka unsurdur. 

Metinlerimizde uzun ünlüler kadar yer almayan kısa ünlülere tek başlık 

altında yer verdik. Bazı örnekleriyse şöyledir: 

benim yavrumdan n istersiñiz   1/33 

ayşĭ‿rahmetlinin döşemede yerleri var 1/48 

yar tatlĭ‿olur geçilir mi   2/105 

ayşӑ‿aplam ġazal getirmiş   3/103 

bu dünyadӑ‿ādemōluyum derseñ  15/23 

2.1.1.2.2. Uzun Ünlüler 

Bir ünlünün oluşmaya başladığı an ile bittiği an arasındaki süre onun kısalık 

veya uzunluğunu gösterir. Boğumlanma süresi normal ünlülere göre daha uzun süren 

ünlülere uzun ünlü denir.  
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Türkçede bulunan uzun ünlüler alıntı kelimelerden gelse de “Türkçede Asli 

Uzun Ünlüler” konusu dilbilim dünyamızda geçmişten günümüze tartışılagelen bir 

konudur. Ancak bu konu şu an için incelememiz gereken bir mevzu değildir. 

Metinlerimizde kullanılan uzun ünlüler alıntı kelimelerdeki uzun ünlüler ve diğer 

Anadolu ağızlarında da görüldüğü şekilde; hece kaynaşması, bazı ünsüzlerin düşmesi 

veya erimesi, vurgu ve ünlü birleşmeleri veyahut yanlış telaffuzlar gibi çeşitli 

sebeplerle uzamış ünlülerdir. Araştırmamızda kullandığımız uzun ünlüler şunlardır: 

ā, ē, ī, ī, ō, ỻ , ū, ǖ 

Şimdi sırayla yukarıda sıralanan uzun ünlüleri verelim. 

[ā] : En çok rastlanan uzun ünlüdür. İçteki ve sondaki ses düşmeleri ( -r, l-, -ğ, -h, n), 

hece düşmeleri, gibi sebeplerden uzun ünlüler oluşmaktadır. Sıklıklarından 

yaptığımız çıkarımlarla geniş ünlülü kelimelerde daha fazla uzunluğa rastladığımızı 

söyleyebiliriz. Bunun yanında asli uzun ünlüler de (alıntı kelimelerdeki) 

korunmuştur. Örnekler şöyledir: 

-ğı ses grubunun kaynaşmasıyla oluşanlar:  aşşāköy “Aşağıköy” 8/6 

Asli uzun ünlüler:     tārihī   “tarihî” 6/40 

/y/nin düşmesiyle oluşanlar:   ġāri  “gayrı”  3/55 

Hece kaynaşmasıyla oluşanlar:   toplāraḳ “toplayarak” 10/30 

Hece kaynaşmasıyla oluşanlar:   nārāsın  “ne arasın”  12/20 

/h/nin kaynaşmasıyla oluşanlar: ırātı “rahatı” 12/37 (Türkçede kelimelerin /r/ ile başlamaması.) 

/ğ/nin düşmesiyle oluşanlar:  āşam  “akşam” (ağşam) 6/2 

Ayrıca normalde uzun olmadığı hâlde uzun söylenen [ā] sesine de bazen rastladık:  

nāsip “nasip” 12/61  

fākir “fakir”  12/65 
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[ē] : Çok görülen uzun ünlülerden biridir. Ulama ve hece kaynaşmalarından 

kaynaklanan aktarma uzunluklar ile ses düşmeleri gibi ses hadiselerine bağlı olarak 

oluşmuş bir ünlüdür. Örnekler şöyledir: 

/y/nin düşmesiyle oluşanlar:   rahimēdi “Rahime’ydi” 1/13 

-ği ses grubunun kaynaşmasıyla oluşanlar: eşşē “eşeği”  3/41  

/h/ nin düşmesiyle oluşanlar:  mēmet  “Mehmet”  12/36 

/v/nin düşmesiyle oluşanlar:  mēlit   “mevlit”  12/66 

Göçüşme ve ses düşmeleriyle oluşanlar: cēran  “cereyan”  21/42 

(cereyan >ceyeran >ceyran >cēran) 

Ulamanın etkisiyle oluşanlar:  gėdecēg‿olan  “gidecek olan”  2/42 

Kaynaşmayla oluşanlar:    arēr  “ara yer”  2/153 

[ī] : Genellikle ses düşmeleri sebebiyle /ı/ sesinin uzadığı görülür. Ayrıca vurgu ve 

tonlamadan kaynaklanan uzamalar da görülmektedir. Örnekler şöyledir: 

-ğı ses grubunun kaynaşmasıyla oluşanlar:  ġaldırdīmızla“kaldırdığımızla”    2/197 

Geniş zaman ekinin düşmesiyle oluşanlar: dolandırī  “dolandırır”            5/1 

Vurgu veya tondan kaynaklananlar:   yīḳanır   “yıkanır”            11/12 

[ī] : Genellikle ses düşmesi, vurgu ve tonlamadan kaynaklanan uzamalar 

görülmektedir. Ayrıca asli uzunluklar da mevcuttur. Örnekler şöyledir: 

Geniş zaman ekinin düşmesiyle oluşanlar: ilenīsin       “ilenirsin” 12/17 

-ği ses grubunun kaynaşmasyla oluşanlar: askerlīmi “askerliğimi”  14/8 

Vurgu veya tonlamadan kaynaklananlar:   dīyoñ  “diyorsun” 11/21 

Asli uzunluklar:               tārihī bi isim “târihî” 6/40 
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[ō] :  Genellikle ses düşmeleri sebebiyle bu sesin uzadığı görülür. Örnekleri 

şöyledir: 

/ğ/nin düşmesiyle oluşanlar:  dōru  “doğru” 21/38  

/n/ nin düşmesiyle oluşanlar:  sōra  “sonra” 16/23 

/ḳ/ nin düşmesiyle oluşanlar:  yōsa  “yoksa” 6/9   

Hece kaynaşmasıyla oluşanlar: ġōverin “koyuverin” 3/113 

[ỻ] : Genellikle ses düşmesi, vurgu ve tonlamadan kaynaklanan uzamalar 

görülmektedir. Örnekler şöyledir: 

/y/nin düşmesiyle oluşanlar:  bỻle  “böyle”  13/7 

/ğ/nin düşmesiyle oluşanlar:  ỻretmen “öğretmen”  12/30 

Vurgu veya tonlama sebebiyle oluşanlar: Pỻrekler   “börekler”  10/25 

[ū] : Asli uzunluklar ve bundan ziyade ses düşmeleri sebebiyle görülen uzunluklar da 

mevcuttur. Örnekleri şöyledir: 

Asli uzun ünlüler:   sūreleri “sûreleri” 1/12 

/ğ/nin düşmesiyle oluşanlar:  būdäy  “buğday” 21/48 

Hece kaynaşmasıyla oluşanlar: çocū  “çocuğu” 12/75 

/y/nin erimesiyle oluşanlar:  oldu mūdu    “oldu muydu”  3/126 

[ǖ] : Genellikle ses düşmeleri sonucunda oluşan bir sestir. Örnekleri şöyledir: 

Geniş zaman ekinin düşmesiyle oluşanlar:   görǖdü        “görürdü”  1/19 

-ğü ses grubunun kaynaşmasıyla oluşanlar:  dövdǖmüzü     “dövdüğümüzü”     2/161 

Hemzenin(‘) yerine oluşan:         mǖminlere        “mü‘min”         21/27 
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2.1.1.3.İkiz Ünlüler 

Yazı dilinde alıntı kelimeler dışında iki ünlü yan yana gelmezken Anadolu 

ağızlarında ise bu durum genellikle ses düşmeleri sebebiyle sıkça görülür.  

Aynı nefes baskısı altında telaffuz edilen iki ayrı ünlünün birbiriyle sıkı sıkıya 

birleşmesine ikiz ünlü adı verilir. Üç türü vardır. Bunlar: Yükselen ikiz ünlüler, Eşit 

İkiz Ünlüler ve Alçalan İkiz Ünlüler. 

2.1.1.3.1. Yükselen İkiz Ünlüler  

Yan yana gelen iki ünlüden ilkinin daha dar ve süreksiz olduğu ünlü 

ikilileridir. Başka bir ifadeyle iki ünlüden ilk sıradakinin açıklık derecesi daha düşük 

ise böyle ünlü ikililerinde yükselen bir tonlama vardır. Metnimizde “=, E, 5, o, 

%” gibi yükselen ünlü çiftleri bulunmaktadır. Bu ünlü çiftleri genellikle ünsüz 

erimeleriyle ortaya çıkmaktadır. Örnekler şöyledir ve genelde /ğ/nin erimesiyle 

oluşmuşlardır.  

Her bir ünlü çiftinden /ğ/ nin erimesiyle oluşanlar: 

çar=       “çarığa” 21/39      

terlE   “terliğe” 16/31  

ç5ldılar “çoğaldılar” 14/3 

gevsül% “gevsülüğe” 11/11  

Diğer sebeplerden ortaya çıkan örneklerimizse şöyledir: 

/g/nin erimesiyle oluşanlar:   c=ra  “sigara”        12/41 

/y/nin erimesiyle oluşanlar:   ġ5cānda “koyacağında”          1/53 

Ayn (ع) ünsüzünün düşmesiyle oluşanlar: d5   “dua”          12/66 

Ayn (ع) ünsüzünün düşmesiyle oluşanlar:  domız “dua”   21/2 
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2.1.1.3.2. Eşit İkiz Ünlüler 

 Eşit ikiz ünlü, her iki ögesindeki ünlü aynı ve boğumlanma süreleri eşit olan 

ikiz ünlü türüdür. Her ne kadar tanımlama bu şekilde yapılsa da bazen tam bir 

eşitlikten bahsedilemeyebilir. Metnimizde “À, ‚, ¨, /, 0, T” gibi eşit ünlü çiftleri 

bulunmaktadır. Bu ünlü çiftleri genellikle ünsüz erimeleriyle ortaya çıkmaktadır.  

Eşit ikiz ünlülere sıkça rastlanmaktadır, bu yüzden hepsinin ayrı ayrı örneğini 

vermeyi uygun bulduk. Örnekler şöyledir: 

“À” 

/h/nin erimesiyle oluşanlar:   sabÀ “sabaha”  10/15 

/ğ/nin erimesiyle oluşanlar:   yÀr “yağar”  11/9 

/ḳ/ >/ğ/ nin erimesiyle oluşanlar:  bÀlım “bakalım”  11/22 

(baḳalım > bağalım > bÀlım) 

/y/nin erimesiyle oluşanlar:   yolmÀ “yolmaya”  11/29  

/k/ ve /h/nin kaynaşmasıyla oluşan:   bÀle “bak hele”  3/41 

-may- ses grubunun erimesiyle oluşan:  boyÀ “boyamaya”   3/115  

/b/ >/v/ nin erimesiyle oluşanlar:       bÀm “babam”  6/7 

( baba >bava> bÀ ) 

“‚” 

Hemzenin  (‘) yerine oluşan:  ġur‚nler “Kur‘anlar”  1/11  

/ğ/nin erimesiyle oluşanlar:  l‚ne  “leğene”  2/166 

y'nin erimesiyle oluşanlar:  ditr‚nde “Ditreyen”  3/20 

/h/nin erimesiyle oluşanlar:  ibr‚mden  “İbrahim’den” 3/35 

 “¨ ” 

/ğ/nin erimesiyle oluşanlar:  aşd¨mı “aştığımı”  2/17 

/y/nin erimesiyle oluşanlar:  datl¨  “tatlıyı”  3/38  
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“/ ” 

/ğ/nin erimesiyle oluşanlar:  kendil/nden “kendiliğinden” 21/56 

/y/nin erimesiyle oluşanlar:  ne bil/m “ne biliyim”  7/3 

“0”  

/y/nin erimesiyle oluşanlar:  oruçl0z “oruçluyuz”  1/49 

/ğ/nin erimesiyle oluşanlar:  ġoyd0muz “koyduğumuz” 2/152 

“T ” 

/ğ/nin erimesiyle oluşanlar:  dTlerler “düğülerler”  12/80 

/k/nin erimesiyle oluşanlar:  ütTn  “Ütük’ün”  16/42 

2.1.1.3.3. Alçalan İkiz Ünlüler 

Çift ünlülerden birinci sıradaki ünlünün süresinin, açıklığının ve vurgusunun 

ikinci ünlüye göre daha fazla olmasıyla açıklanır. Metnimizde “(, ), , V, 3” gibi 

alçalan ünlü çiftleri bulunmaktadır. Bu ünlü çiftleri genellikle ünsüz erimeleriyle 

ortaya çıkmaktadır. Örnekler şöyledir: 

“( ” 

/ḳ/ >/ğ/nin erimesiyle oluşanlar: yand(  “yandaki” 19/13                                   

(yandaḳı > yandağı > yand( ) 

/ğ/nin erimesiyle oluşanlar:   çan(nda “çanağında” 21/28 

/h/nin erimesiyle oluşanlar:   gün(ndan “günahından”11/49 

“) ” 

/ğ/nin erimesiyle oluşanlar:    topr)   “toprağı”   5/7 

/k/ >/ğ/nin erimesiyle oluşanlar:  ġonyad)  “Konya’daki”   3/46   

(Konya’daki >Konyadağı >  Ġonyad) )                                            
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-ağa ses grubunun erimesiyle oluşan:   ġurb)lar “kurbağalar” 3/72  

 

/y/nin erimesiyle oluşanlar:  dėy n  “diyeyim” 2/28 

/n/nin erimesiyle oluşanlar:  bel n  “belenin” 1/1 

/ğ/nin erimesiyle oluşanlar:  d rmende “değirmende” 21/48 

“V ” 

/ğ/nin erimesiyle oluşanlar: yVdu  “yoğudu<yoktu” 17/13 

/h/nin erimesiyle oluşanlar: nVdu  “nohudu”  2/177 

“3 ” 

/ğ/nin erimesiyle oluşanlar: s3t “söğüt” 11/52 

/g/nin erimesiyle oluşanlar: b3n “bugün” 11/32 

2.1.1.4. Ünlü Uyumları  

2.1.1.4.1. Kalınlık-İncelik Uyumu (Önlük-Artlık Uyumu, Damak Uyumu, Büyük 

Ünlü Uyumu) 

Bu uyum, ilk hecedeki ünlünün kalınlık incelik durumunun sonraki hecelerde 

de devam etmesidir. Türkçe kelimelerde birkaç istisna haricinde bu kural işlerken 

alıntı kelimelerde bu kural aranmaz.  

“Kalın Ünlüler: a, ı, o, u 

İnce Ünlüler: e, i, ö, ü ” 

Ağızlarda da bu kurala genelde uyulur; hatta ağızlarda bu durum, dilimize 

dışardan girmiş kelimelerde bile zaman zaman görülmektedir. Ancak bu uyuma 

aykırı olan durumlar da söz konusudur.  
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a ) Uyuma Giren Örnekler: Bu başlık altındaki örnekler, ölçünlü dilde büyük ünlü 

uyumuna aykırı olan durumların Taşkent ağzında uyuma tabi olmasıyla ilgili 

misallerdir. 

ġaynatamınḳını “kaynatamınkini” 3/112 

oturuḳana  “otururken”  17/11  

geliyörlermiş  “geliyorlarmış” 1/1  

diyörün  “diyorum”  3/36   

yaşamadıḳ ḳı  “yaşamadık ki” 6/7 

hayvan‿ıla  “hayvan ile”  18/2   

gülboy‿ula   “Gülboy ile”  1/48   

püskTd‿üle  “bisküvi ile”  3/37   

yud0n‿ılan  “yuduğun ile” 12/52  

ıḳsan   “İhsan”  3/1 

habarımız  “haberimiz”  12/9 

barabar  “beraber”  10/2 

hanġı   “hangi”  18/11 

ġardaşa  “kardeşe”  10/8 

ataşı   “ateşi”  13/9 

b ) Uyuma Aykırı  Örnekler: Bu başlık altındaki örnekler, ölçünlü dilde büyük ünlü 

uyumuna uyan kelimelerin Taşkent ağzında uyuma aykırılık teşkil etmesiyle ilgili 

misallerdir. 
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būre  “bura” 1/4 

ġarlī  “karlı” 15/24 

ġoläy  “kolay” 1/31 

ġollardi “koyarlardı” 21/40 

ġavgá  “kavga” 1/31 

būdäyi “buğdayı” 3/18 

2.1.1.4.2. Düzlük - Yuvarlaklık Uyumu (Dudak Uyumu, Küçük Ünlü Uyumu) 

  Bu kurala göre ünlülerin sıralanışı iki şekildedir. Birinci kural: İlk hecede 

düz bir ünlü varsa ( a, e, ı, i ) sonraki hecelerde de düz ünlüler bulunur. 

İkinci kural: İlk hecede yuvarlak bir ünlü varsa ( o, ö, u, ü ) sonraki hecelerde 

ya düz-geniş (a, e ) ya da dar-yuvarlak ( u, ü ) ünlüler bulunur.  

Aşağıdaki örnekler, ölçünlü dilde küçük ünlü uyumuna aykırı olan 

durumların Taşkent ağzında uyuma tabi olmasıyla ilgili misallerdir. 

çamırı  “çamuru” 5/7 

çabıt  “çaput” 12/43 

ġavırısıñ “kavurursun”12/52 

barıt  “barut” 14/5 

savırısıñ “savurursun”18/5 

sabın  “sabun” 11/35 

çavış  “çavuş” 17/1 

Bazı alıntı kelimeler de uyuma tabi olmuştur: 

doḳtur  “doktor” 15/9 

müzük  “müzik” 13/30 
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2.1.1.4.3. Uyum Değişmesi 

Bazı ünsüzlerin kalınlaştırıcı veya inceltici etkisi dolayısıyla uyum bozukluğu 

olduğu gibi, bazı Türkçe kelimelerde kalın sıradan ünlülerin inceldiği veya ince 

sıradan ünlülerin kalınlaştığı görülmektedir.  Yani ünlüleri, “ince-ince...” giden bir 

kelimenin “kalın-kalın…” şekline; “kalın-kalın…” giden bir kelimenin “ince-

ince...” şekline dönüşmesidir. Örnekler şöyledir: 

 Kalın sıranın incelmesi: 

emme  “ama”  12/16 

hüdǖdüz “hududuz” 16/44 

üyümüşüñ “uyumuşum” 3/103 

 İnce sıranın kalınlaşması: 

acır  “ecir”  3/88 

çızġı  “çizgi”  2/200 

2.1.1.5. Ünlülerle İlgili Ses Olayları 

2.1.1.5.1. Ön Ünlülerin Artlılaşması 

Bazı ünsüzlerin kalınlaştırıcı etkisiyle ya da damak uyumunun yayılması 

sonucunda dilin ön kısmında boğumlanan ünlülerin boğumlanma noktalarını dilin 

arka kısmına doğru kaydırmasıyla oluşan ses değişikliğidir. Örnekleri şöyledir: 

e>ä:  keşkäk  “keşkek”  12/53 

e>a: bircacıḳ “biricik>bircecik” 10/11 

e>á: máraḳlıymış “meraklıymış” 11/37 

i >í: gíderke “giderken”  8/7 

i>ı: ırbıḳ  “ibrik”  16/40 
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ö>ó: óyle  “öyle”   2/179 

ü>ú: gún  “gün”   19/6 

2.1.1.5.2. Art Ünlülerin Önlüleşmesi 

 Kalın sıradan ünlülerin, bazı ünsüzlerinin inceltici etkisiyle ön sıradan 

ünlülere dönüşmesi hadisesidir. Örnekleri şöyledir: 

a>á:  vátanımıza “vatanımıza” 1/9 

a>ä: ezäniniñ “ezanının” 2/130 

a>e: sıveyle “sıvayla” 3/114 

2.1.1.5.3. Düz Ünlülerin Yuvarlaklaşması 

 Düz ünlülerin, ünlü benzeşmeleri veya dudak ünsüzlerinin etkisiyle 

yuvarlaklaşmasıdır. Ancak bir örnekte bu sebeplerin dışında, nidada anlatıcıdan 

kaynaklanan bir yuvarlaklaşma görülmüştür. Örnekleri şöyledir: 

a>å: öyle å!     3/93 

a>o:  malfoturacı “manifaturacı” 11/47 

a>u: ortu  “orta”   10/32 

ı>u: furun  “fırın”   16/47 

i>Î: bülbüllerȱ “bülbülleri”  15/20 

i>ü:  püskTt “bisküvi”  3/116 

2.1.1.5.4.Yuvarlak Ünlülerin Düzleşmesi 

 Çeşitli sebeplere bağlı ses değişmeleriyle yuvarlak ünlülerin düzleşmesidir. 

Örnekleri şöyledir: 

ö>ȩ:  ȩlü “ölü”  12/12 

u>ı:  sabın “sabun” 11/35 
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u>c: barct “barut” 14/6 

2.1.1.5.5. Geniş Ünlülerin Daralması 

İki çene arasındaki mesafenin geniş olduğu ünlülerin ( a, e, o, ö ) daralarak 

dar ünlülere (ı, i, u, ü ),  dönüşmesi hadisesidir. 

  “ortasına” 10/32 

e>ė:  isābėt  “isabet” 11/28 

e>i: yiriz  “yeriz” 2/165 

o>u: doḳtur  “doktor” 15/9 

ö>ü: düvüşçüler “dövüşçüler” 12/6 

ö> Ó : Ó ütüller “öğütürler” 13/8 

a>u / o>u: ġudurusu “kadrosu” 17/1  

2.1.1.5.6. Dar Ünlülerin Genişlemesi 

İki çene arasındaki mesafenin dar olduğu ünlülerin (ı, i, u, ü ), genişleyerek 

geniş ünlülere ( a, e, o, ö ) dönüşmesi hadisesidir. 

ı>a: kÀt  “kağıt” 2/25 

ı>  an larımız “anılarımız” 2/126 

i>e: nenni  “ninni” 12/18 

i>ė:   şehėre  “şehire” 17/3 

u>o: ġonduracı “kunduracı” 11/54 

u>ȯ: usȯl  “usul”  1/20 

ü>Ó : gÓzel  “güzel” 12/32 
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2.1.1.5.7. Normal Uzunluktaki Ünlülerin Uzaması  

Bazı alıntı kelimelerdeki normal uzunluktaki ünlülerin uzun bir şekilde 

telaffuz edildiğine rastladık. Örnekleri şöyledir: 

nāsip  “nasip” 12/61  

fākir  “fakir” 12/65 

2.1.1.5.8. Ünlü Türemesi  

2.1.1.5.8.1. Ön Seste Ünlü Türemeleri 

Türkçede kelime başında bulunmayan bazı sesler vardır. Bu sesler: “c, f, ğ, h, 

j, l, m, n, r, v, z”  sesleridir. Bu sesle başlayan kelimeler genellikle alıntı 

sözcüklerdir. Ağızlarda, özellikle /l/ ve /r/ sesleriyle başlayan alıntı kelimeler uyuma 

göre /ı/ veya /i/ ünlülerini kelimenin önüne alarak bir türeme meydana getirirler. 

il‚n  “leğen”  16/40 

ilāzım  “lazım”  6/9 

ıramazan “ramazan”  3/4 

irezil  “rezil”  8/4 

2.1.1.5.8.2. İç Seste Ünlü Türemeleri 

 Kelime içinde yan yana bulunan iki ünsüz arasında bazen bir ünlünün ortaya 

çıktığı olur. Buna iç türeme denir. Örnekleri şöyledir: 

ġudurusu “kadrosu”  17/1 

ġıram  “gram” 16/56 

abılam “ablam” 16/4 

2.1.1.5.8.3. Son Seste Ünlü Türemeleri 

 Bazen sözcüğün aslında olmamasına rağmen sözcük sonuna bir ünlünün ilave 

olmasıdır.  

verikene “verirken” 15/3 



30 

 

oturuḳana “otururken” 17/11 

2.1.1.5.9.Ünlü Düşmeleri 

 Ünlü düşmesi, genelde kelimelerin iç ve son seslerinde bulunan bazı ünlülerin 

düşmesi olarak açıklanabilmekle beraber nadir olarak kelime başlarında da olabilen 

bir ses hadisesidir. Ünlü düşmesinin sebepleri arasında; söyleyiş kolaylığı, ulama, 

ses-hece tekrarlarından kaçınma, inceltici seslerin etkisiyle ünlü açıklığının 

bozulması gibi hususlar sayılabilir. 

yanna  “yanına”  5/15 

ġarnını “karnını”  19/12 

ik‿üç  “iki üç”  8/6 

orda  “orada”  8/1 

2.1.1.5.10. Ünlü Birleşmeleri 

İki ünlü arasındaki sesin erimesiyle ünlüler birleşip yeni bir ses meydana 

getirmektedir ki bu husustan ikiz ünlü maddesinde de bahsettiğimiz için tek bir örnek 

vermeyi uygun bulduk. 

y0ruyuz “yoğururuz”      10/1 

 

2.1.2. Ünsüzler 

2.1.2.1. Ünsüz Çeşitleri 

Türkiye Türkçesinde yirmi bir adet ünsüz bulunmaktadır. Bunlar: “b, c, ç, d, 

f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z” dir. Metinlerimizde bu ünsüzlerin neredeyse 

hepsi kullanılmakla beraber /ğ/ ve /j/ sesleri pek kullanılmamıştır.  

Taşkent ağzında yukarıdaki ünsüzlerin yanı sıra başka ünsüzler de 

bulunmaktadır. Bu ünsüzler şunlardır: “Ñ, ġ, , ḫ, ḳ, ñ, P, T” 
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[Ñ] :  /c/ ~ / j/ arası ötümlü yarı sızıcı ünsüzdür. Pek de yaygın olmayan bu sese iki 

yerde rastladık. Asıl ilginç olanı ise aslı /j/ olan sesin /c/ye,  aslı /c/ olan sesin de /j/ye 

yakın olmasıydı. 

meÑbur “mecbur” 5/14 

Ñandarma “jandarma” 4/2 

[ġ] : Ötümlü, patlayıcı bir art damak ünsüzüdür. Kalın ünlülerin kullanıldığı 

kelimelerde görülür. Kelime ve hece başlarında sıklıkla görülür. 

ġoḫar  “kokar” 1/55 

yorġun “yorgun” 21/23 

[ ] : Genellikle standart Türkçede kullanılan /ğ/ nin yerine kullanılan bu harf /g/nin 

bariz olarak çıkmadığı bir sese karşılık gelmektedir. Örnekleri ise şöyledir: 

Ó ütüller  “öğütürler” 13/8  

u ullu olsun  “uğurlu olsun”1/22 

[ẖ] : Sızıcı, ötümsüz bir art damak ünsüzüdür. Genelde /ḳ/ sesinin yerine kullanılır. 

Bunun yanı sıra alıntı kelimelerdeki “خ” sesinin Anadolu ağızlarındaki karşılığıdır. 

“Hırıltılı h” de denir. Metinlerimizde sıkça karşılaşılan bir sestir.  

çoḫ  “çok”  15/22 

ḫaberi  “haberi” 3/128 

[ḳ] : Kalın ünlülerle hece oluştururken telaffuz edilen art damak ötümsüz 

patlayıcısıdır. Yöremizde de sık duyulan bir ünsüzdür. 

daḳılı  “takılı” 13/4  

yŸrdıḳ “yıkardık” 16/3 
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[ñ] : Art veya ön ünlülerle hece kuran akıcı, patlayıcı, ötümlü genizsil(nazal) bir 

ünsüzdür. Türkçenin en eski devirlerinden itibaren rastladığımız bu ses tarihî seyir 

içerisinde farklılaşmış ve son olarak da İstanbul Türkçesini yazı dili olarak kabul 

etmemizle edebî dilde yerini /n/ sesine bırakmıştır. Ancak bu ses birçok Anadolu 

ağzında varlığını sürdürmektedir. İlgi hâli eki, ikinci tekil şahıs ve iyelik eklerinde 

sıkça kullanılan bu ek ayrıca bazı kelime köklerinde de mevcuttur. 

alacañ mı “alacak mısın” 21/59 

çañlar  “çanlar”  16/1 

[P] : /p/ ile /b/ arasında bir ünsüzdür. Bazen  /p/ ye bazen /b/ye yaklaşan bir sestir. 

Yarı ötümlü bir çift dudak patlayıcısıdır. 

Pỻrekler “börekler” 10/25 

Palyoz  “balyoz” 13/24 

[T] : /t/ ile /d/ arasında bir sestir. Yarı ötümlü bir diş ünsüzüdür. 

bedTȯa “beddua” 2/128 

2.1.2.2. Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 

2.1.2.2.1. Ötümsüzleşme 

 Ötümlü olan ünsüzün ötümünü kaybetmesidir. Tonsuzlaşma da denir 

Örnekleri şöyledir: 

d～ t 

tā  “daha”  6/41 

te  “de (bağlacı)” 3/115 

c～ç 

çençerelere “tencerelere”  12/67 

b～p 
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püskTd‿üle “bisküvi ile”  3/37 

b～P 

Pỻrekler   “börekler”  10/25 

h～ḳ 

allaḳ    “Allah”  1/37 

2.1.2.2.2.Ötümlüleşme 

 Ötümsüz olan ünsüzün ötüm kazanmasıdır. Tonlulaşma da denir. 

Ötümlüleşme yöremizde ötümsüzleşme hadisesinden daha çok görülmektedir. 

Örnekleri şöyledir: 

ç～c 

acız  “açız”  16/56 

k～g 

irmig‿ile “irmik ile” 2/160 

ḳ～ġ 

ġafamdan “kafamdan” 3/93 

ġolların “kollarını” 16/4 

p～b 

bazar  “pazar” 10/26 

bekmez “pekmez” 11/5 

s～z 

zoba  “soba” 12/30 
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domatiz “domates” 6/18 

t～d 

dutmaz “tutmaz” 17/11 

dabaḳ  “tabak” 2/116 

2.1.2.2.3. Sızıcılaşma 

 Ünsüzleri temas derecelerine göre tasnif ettiğimizde patlayıcı(süreksiz) ve 

sızıcı(sürekli) olmak üzere ikiye ayırabiliriz. 

 Patlayıcı ünsüzlerin(b, c, ç, d, g, ġ, k, ḳ, p, t,) patlayıcı özelliklerini yitirip 

sızıcı ünsüzler(f, ğ, h, j, l, m, n, r, s, ş, v, y, z) gibi, söylenişinde sızarcasına bir hâl 

almasına sızıcılaşma denir. Örnekleri şöyledir: 

c～Ñ  

meÑbur “mecbur” 5/14 

ç～ ş 

biştiriyim “biçtireyim” 3/24 

hiş  “hiç”  8/6 

ḳ～ẖ 

oynardıḫ “oynardık” 7/3 

yaşamaḫ “yaşamak” 8/5 

2.1.2.2.4. Ünsüzlerde Artlılaşma 

Metinlerimizde sadece ön damak ünsüzü olan /k/ ünsüzünün art damak 

ünsüzü olan /ḳ/ ünsüzüne dönüşmesine yönelik bir örneğe rastlanmaktadır. 

k～ḳ 

olma mı ḳı “olmaz mı ki”  3/71 
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2.1.2.2.5.Ünsüz Benzeşmeleri 

 Gerileyici Ünsüz benzeşmesi: Kelime içerisinde konum açısından sağda olan 

sesin kendisinin solunda olan sesi kendisine benzetmesidir. Kısacası sonraki 

ünsüzün önceki ünsüzü kendisine ya da kendisine daha yakın bir 

boğumlanma niteliği taşıyan bir diğer sese benzetmesidir. 

ğn～nn 

inneden “iğneden” 15/23 

rl～ll 

gelillermiş “gelirlermiş” 6/24 

olullarıdı “olurlardı” 12/5 

mb～mm 

kömme “kömbe” 6/29 

zc～cc 

yalınıcca “yalnızca” 12/37 

md～nd 

şindi  “şimdi” 12/3 

n  b～m  b 

om beş “on beş” 11/1 

h  k～ḳ  ġ 

allaḳ ġōḳusu “Allah korkusu” 1/37 
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 İlerleyici Ünsüz benzeşmesi: Kelime içerisinde konum açısından solda olan 

sesin kendisinin sağında olan sesi kendisine benzetmesidir. Kısacası önceki 

ünsüzün sonraki ünsüzü kendisine ya da kendisine daha yakın bir 

boğumlanma niteliği taşıyan bir diğer sese benzetmesidir. 

ly～ ll 

fasülleniñ “fasulyenin” 2/163 

nl～nn 

kinneriñ “kinlenirim” 3/57 

ġunnamış “ġunna-: (Bazı hayvanlar) doğum yapmak.  ” 16/24 

2.1.2.2.6. Ünsüz Türemeleri 

Kelimenin aslında olmayan bir ünsüzün bir sözcüğün başında, ortasında ya da 

sonunda görülmesidir. Örnekleri şöyledir: 

ø～m 

ġayrım “gayrı” 6/35 

ø～n 

ġıyd¨ñ‿ılan  “kıydığınla” 12/52 

ø～ş 

ġışşın   “kışın” 21/50 

ø～y 

çalışıyoruyun “çalışıyorum” 21/21 

geliyoruyuz “geliyoruz” 16/48 
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2.1.2.2.7. Ünsüz Düşmeleri  

Kelimenin aslında olan bir ünsüzün bir sözcüğün başından, ortasından ya da 

sonundan düşmesidir. Örnekleri şöyledir: 

b(v)～ø 

bÀm “babam”  6/7 ( baba >bava> bÀ ) 

f～ø 

çit    “çift”  20/11 

g～ø 

c=ra  “sigara”        12/41 

ğ～ø 

foturāfı   “fotoğraf” 12/59 

yāmur  “yağmur” 16/14 

h～ø 

heralda “herhâlde” 6/40 

māmıt  “Mahmut” 16/43 

k～ø 

āşam  “akşam” 6/2 k(ğ)～ø (akşam > ağşam > āşam)                            

yiyecēdim  “yiyecektim” 11/39  

l～ø 

nası   “nasıl” 18/1 
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atmış  “altmış” 6/7 

n～ø 

atarke  “atarken” 12/7 

ġızġınıḳa  “kızgınken” 3/134 

r～ø 

veriler  “verirler” 8/1 

ġaralıyo “karalıyor” 13/1 

v～ø 

mēlit   “mevlit” 12/66 

y～ø 

ġāri  “gayrı” 3/55 

rahimēdi “Rahime’ydi”1/13 

z～ø 

yapılma mı  “yapılmaz mı” 12/65  

olma mı  “olmaz mı” 3/71 

2.1.2.2.8. Sürekli Ünsüzler Arasında Nöbetleşmeler 

n～l 

malfoturacı “manifaturacı” 11/47 

v～m 

mefat‿ėtti “vefat etti”  1/33 
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2.1.2.2.9. Diğer Nöbetleşmeler 

t～ç, c～ç 

çençerelere  “tencerelere”  12/67 

ñ～n 

binmeñ yörüyün “binmeyin yürüyün” 3/124 

2.1.2.2.10. Göçüşme 

Aynı sözcük içerisinde bulunan komşu veya uzak ünsüzlerin yer 

değiştirmesine göçüşme denir. Göçüşmeye metatez de denir. Örnekleri şöyledir:  

ırbıḳ  “ibrik” 16/40 

erbişemden  “ibrişimden” 12/39 

menşur “meşhur” 14/8 (h～n benzeşmesi de mevcut) 

nālet  “lanet”  16/52 

2.1.2.2.11. Benzeşmezlik 

Bir kelime içinde yan yana gelmiş aynı cinsten iki ünsüzden birinin kendi 

boğumlanma noktasını ötekinden ayırarak başka bir ünsüze dönmesidir. Aykırılaşma 

da denir. 

beşikde  “beşikte” 2/69 

milasda “Milas’ta” 9/2 

ādetdi  “âdetti” 6/17 

yetişdirdi “yetiştirdi” 10/19 

2.1.2.2.12. Hece Yutulması 

 Bir kelimede boğumlanma noktaları aynı veya birbirine yakın hece 

gruplarından birinin kaybolması ve iki hecenin tek heceye dönüşmesi olayıdır. Buna 

hece düşmesi de denir. 
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genciz yanda  “yanında” 17/8 

toplāraḳ  “toplayarak” 10/30 

çocū   “çocuğu” 12/75 

māfāza  “muhafaza” 11/56 

boyÀ    “boyamaya”  3/115 

2.1.2.2.13. Ünsüz İkizleşmeleri 

 Kelimedeki herhangi bir ünsüzün yan yana tekrarlanmasına denir. 

güccük  “küçük”  3/46 

eşşek   “eşek”   18/1 

unudulmeyyoru  “unutulmuyor” 12/60 

amman  “aman”  2/124 

ġışşın    “kışın”  21/50 

seffer    “sefer”  6/31 

ötekki   “öteki”  6/9 

aşşāköy  “Aşağıköy”  8/6 

2.1.2.2.14.Ünsüz Tekleşmesi 

Yabancı kökenli sözcüklerde çift ünsüzlerden biri bazen düşer. Derlediğimiz 

metinlerde “evvel” kelimesine sıkça “evel” şeklinde rastladık. Bunun dışında 

herhangi bir kelimede ünsüz tekleşmesi göremedik. 

evel  “evvel” 10/30 

evelisi  “evveli” 6/28 



41 

 

2.1.2.2.15. Hece Türemesi 

Yalnız “ki” bağlacından sonra gördüğümüz bir hece türemesidir. Sadece bir 

kaynak kişide rastladık. 

dedi kini “dedi ki” 1/33 

 

2.2. Şekil Bilgisi 

2.2.1. İsim Çekimi 

2.2.1.1. Çokluk Eki  

Çokluk ekleri yazı dilinde olduğu gibi Taşkent ağzında da büyük ünlü 

uyumuna (kalınlık-incelik uyumuna) tabi olup “+lar, +ler” şeklindedir. Ancak 

sonunda /m/ ya da /n/ sesi bulunan kelimelere gelen çokluk ekleri diğer Anadolu 

ağızları ve bazı Türk lehçelerinde olduğu gibi “+nar, +ner” biçimini alabilmektedir. 

+lar, +ler: ayaḳlarına “ayaklarına” 5/1 

  üleşiller “üleşirler” 8/3 

+nar, +ner: onnar  “onlar” 17/1 

  gúnner “günler” 3/110 

2.2.1.2. Aitlik Eki: 

 Edebî dilde sadece iki şekli (+ki, +kü)  olan ve zaman zaman büyük ünlü 

uyumunu bozan bu ek, Taşkent ağzında birkaç durumda kelimedeki ünlüye göre ek 

almış ve uyuma girmiştir. Ancak edebî dildeki gibi kullanılması da sıkça karşılaşılan 

bir durumdur. Bu ek, ölçünlü dildeki işleviyle kullanılır. Yani isimleri zamir ya da 

sıfat yapar. 

elimdeki “elimdeki”  2/18 

ötekki  “öteki”  6/9 

yoḳardaki “yukarıdaki”    5/5 
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b3nkü “bugünkü”  11/46 

şurdaḳı “şuradaki”  14/2 

2.2.1.3. İyelik Ekleri 

Bir nesnenin veya kavramın hangi kişiye ait olduğunu ifade eden eklerdir. 

Birinci Teklik Şahıs: + m 

ġuzum  “kuzum” 1/5 

aḳlıma  “aklıma” 21/35 

y‚nim “yeğenim” 10/30 

torunum “torunum” 12/56 

gülüm  “gülüm”  3/119 

İkinci Teklik Şahıs: + n, + ñ 

ustan  “ustan” 11/21 

baḳışın “bakışın” 2/98 

gözlerin “gözlerin” 21/17 

ömrün  “ömrün” 1/23  

dalġaña “dalgana” 2/99 

başıñ  “başın” 11/41 

işleriñ  “işlerin” 2/10 

Üçüncü Teklik Şahıs: +ı, +i, +u, +ü, +sı, +si, +su, +sü 

bunuñ‿adı   11/3 

gelini de evine ėletiller‿idi1/44 
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buranın yolu   16/22 

biri yüzünü boyardı  16/1 

ġunduzlar‿odası  19/3 

ālimler‿öldü cübbesi ġaldı 21/30 

allah ġorḳusu  1/42 

hādim müftüsü  11/37 

Bazen hece kaynaşması sebebiyle iyelik eki kelimenin son hecesindeki ünlüyle 

kaynaşıp uzamaktadır. (Özellikle “-g, -ġ, -ğ,-k, -ḳ” seslerine gelen iyelik eklerinde.) 

çocū  “çocuğu” 12/75 

 Birkaç yerde de iyelik eki birikmesine (yığılmasına) rastladık. 

hepisi  “hepsi” 21/35 

kimisi  “kimi”  11/3 

birisi  “biri”  5/3 

Birinci Çokluk Şahıs: +mız, +miz, +muz, +müz 

ovamız  “ovamız”    21/2 

müsümlerimiz “ürüsümlerimiz: âdetlerimiz”  16/10 

ürüsümümüz  “ürüsümümüz: âdetimiz”  12/10 

ordumuzda  “ordumuzda”    13/31 

İkinci Çokluk Şahıs: +(ı)nız, +(i)niz, +(u)nuz, +(ü)nüz, +(ı)ñız, +(i)ñiz, +(u)ñuz, 

+(ü)ñüz 

çamlarınız “çamlarınız” 6/34 
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dedeniz “dedeniz” 12/83 

ōlunuz  “oğlunuz” 3/30 

ayāñıza “ayağınıza” 11/48 

içiñizde “içinizde” 3/119 

ġoluñuzdan “kolunuzdan”13/2 

Üçüncü Çokluk Şahıs: +ları, +leri 

altlarına “altlarına”  12/43 

öñlerine “önlerine” 4/2 

Uyarı: İyelik eki ikinci şahıslarda her ne kadar geniz n’si (ñ) korunsa da bazen aynı 

satırda bile farklı kullanımlar söz konusudur. Biz bunu edebî dilin iletişim araçları 

vesilesiyle yerel dile daha çok sirayet etmesiyle açıklayabiliriz. 

2.2.1.4. Hâl Ekleri 

2.2.1.4. 1. Yalın Hâl  

İsimlerin hiçbir unsura bağlı olmayan teklik, çokluk ve iyelik eklerini alabilen 

hâlidir. 

eşşek  “eşek”  5/1 

ipekli  “ipekli” 10/17 

2.2.1.4.2. İlgi Hâli: +Xñ,+nXñ, +Xn,+nXn 

 İsmi isme bağlar, ikinci dereceden bir hâl ekidir.
 
(Ergin, 2004:229) Birinci 

şahıs zamirlerine “+im” şeklinde eklenir. İyelik eki ikinci şahıslarda görülen /n/～/ñ/ 

nöbetleşmesi ilgi hâli ekinde de göze çarpmaktadır. 

halisiñ derdi   “Halis’in derdi”  1/60 

avrupanıñ telleri  “Avrupa’nın telleri”  2/2 
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merāmetliniñ dikḳatını “rahmetlinin dikkatini” 17/7 

düşmanın bacadan  “düşmanın bacasından” 16/46 

sevgünün güpü  “Sevgi’nin küpü”  3/122 

bizim zamanımızda  “bizim zamanımızda” 6/1 

2.2.1.4.3. Belirtme Hâli: +ı, +i, +u, +ü 

 Yükleme hâli de denir. İsmi doğrudan doğruya fiile bağlar, fiilin nesnesini 

yapar, tipik bir hâl ekidir (Ergin, 2004:229). 

davarları öñümüze alır‿ıdıḳ 6/2 

cenazemi ġaldırsın dimiş  15/1 

orucu dutmamış   17/8 

suyu görmez‿olduḳ   19/14 

Hece kaynaşmalarında belirtme hâli eki kendinden önceki hecenin ünlüsüne 

dâhil olup önündeki ünlüyü uzatır. 

ekmē yėyen “ekmeği yiyen” 12/66 

2.2.1.4.4. Yönelme Hâli: +a, +e 

Eklendiği isme fiille ilgili bir yönelme, yaklaşma ifadesi kazandıran bir hâl 

ekidir. 

ġarşıya   “karşıya”   12/3 

kúpe böyle basallar  “küpe böyle basarlar” 13/7 

Hece kaynaşmalarında yönelme hâli eki kendinden önceki hecenin ünlüsüne 

dâhil olup önündeki ünlüyü uzatır. 

eşşē “eşeğe” 3/41 
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2.2.1.4.5. Bulunma Hâli: +da, +de, +ta, +te 

 İsmin yerini, zamanını, şeklini belirten, ismi fiile bağlayan bir hâl ekidir. 

ġul(nda “kulağında” 18/6 

ġırk üşde “kırk üçte” 9/1 

muşta  “Muş’ta” 14/8 

ġurbette “gurbette” 10/4 

2.2.1.4.6. Ayrılma Hâli: +dan, +den, +tan, +ten 

Fiilin gösterdiği hareketin kendisinden uzaklaştığını ifade eder.  

yataḳdan    15/2 

yerden    19/8  

öbekdaştan “Öbektaş’tan” 20/8 

küpten     13/7 

2.2.1.4.7. Vasıta Hâli: +la, +le, ıla, ile, ula, üle, +len, ılan, +ılen,  ilene, ulan, 

ulana, ülene 

İsmi fiile bağlayan, fiilin şartlarını gösteren, zarf yapan bir hâl ekidir. 

boyayla boyayacaḳ  “boyayla boyayacak”   3/113 

tüfekle vurduracādım “tüfekle vurduracaktım”   11/38 

hayvan‿ıla   “hayvan ile”     18/2  

izdıraP‿ile böyümüş “ıstırapla büyümüş”    16/30 

un‿ula da helva yapallar “unla da helva yaparlar”   11/5 

süpürgeylen süpürürsün “süpürgeyle süpürürsün”   18/5 
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atıverisin ġıyd¨ñ‿ılan “atıverirsin kıydığınla”   12/52 

aylıġ‿ılen geçinirler “aylıkla geçinirler”    14/4 

biriyilene gönderdik  “biriyle gönderdik”    16/58 

suyulan güzelcene şöyle çamırı yaparız “suyla güzelce şöyle çamuru yaparız”5/7 

geliyorularmış vapur‿ulana   “geliyorlarmış vapurla”   16/45 

öküzülene sürellerdi  “öküzle sürerlerdi”    16/12 

Türkçede asıl vasıta hâli eki “n”dir. Ancak bu ek bu gün kullanımdan 

kalkmış yerini “ile” edatı almıştır. Bu edatın da ekleştiğini ve vasıta hâli ekinin 

yerini aldığını görüyoruz. Taşkent’te bazı kelimelerde ekin eski şekli (n), farklı bir 

görev üstlense de yaşamaktadır.  

ġışşın   “kışın” 21/50 

yazın  14/6 

ikindin 2/136 

güzün  19/1 

2.2.1.4.8. Eşitlik Hâli: +ca, +ce 

Kelime gruplarında ve cümlede fiilin nasıl ve  ne şekilde olduğunu veya 

yapıldığını, fiilin oluş veya yapılış tarzını ifade etmek için isim eşitlik hâline girer 

(Ergin, 2004:229). 

bolca 2/172 

ėyice 1/29 
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2.2.1.4.9. Yön Gösterme Hâli : +arı, +eri 

 Fiilin gerçekleştiği yönü gösteren ismi fiile bağlayan hâl ekidir. Genellikle 

kalıplaşıp kalmıştır. 

yoḳarı  3/126 

dışarıya  12/57 

içeri  3/127 

2.2.1.5.Soru Eki(Edatı) : mı, mi, mu, mü 

 İsmin soru şeklini yapan, aslen soru edatı olan eklerdir. 

támam mı   1/11 

is mi dutar   2/115 

dōru mu “doğru mu” 17/10 

gördün mü   11/55  

 

2.2.2. Fiil Çekimi 

2.2.2.1. Şahıs Ekleri 

2.2.2.1.1. Zamir Kaynaklı Şahıs Ekleri  

 Geniş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, öğrenilen geçmiş zaman, istek 

ve gereklilik çekimlerinde zamir kaynaklı şahıs ekleri kullanılır. 

Birinci Teklik Şahıs: -ım, -im, -um, -üm,-n, -ın, -in, -un, -ün 

öleyim 2/34 

geliyorum 13/33 

istemen 10/20 

gėderin 2/79 
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gėtmeyorun 21/21 

İkinci Teklik Şahıs: -sıñ, -siñ, -suñ, -süñ, -sın, -sin, -sun, -sün 

geçersiñ  2/90 

böyüdürsüñ 12/65 

yolduruyorsun  21/60 

dersin  12/15 

Üçüncü Teklik Şahıs: -ø 

güveyi gėtcek 3/113 

beş yüz sene olmuş 16/24 

Birinci Çokluk Şahıs: -ız, -iz, -uz, -üz 

vereceyiz “vereceğiz” 16/53 

diyoruz 13/3 

İkinci Çokluk Şahıs: -sınız, -siniz, -sunuz, -sünüz,  -sıñız, -siñiz, -suñuz, -süñüz 

bulursuñuz 11/20 

bilirsiniz 18/1 

Üçüncü Çokluk Şahıs: -lar, -ler 

ġazanı ġoymuşlar 4/7 

ġalanı da üleşiller 8/3 

2.2.2.1.2.İyelik Kaynaklı Şahıs Ekleri 

Görülen geçmiş zaman ve şart eklerinden sonra iyelik kaynaklı şahıs ekleri 

kullanılmaktadır. 

Birinci Teklik Şahıs: -m 



50 

 

gėttim geldim  9/4 

vursam  10/7 

İkinci Teklik Şahıs: -n, -ñ 

anladıñ  20/9 

gėtseñ  6/45 

buldun 3/28 

çekişsen 12/16 

Üçüncü Teklik Şahıs: -ø 

cübbesi ġaldı 21/30 

paşa olsa 15/24 

Birinci Çokluk Şahıs: -ḳ, -k 

duyduḳ duymadıḳ 18/9 

geldik   17/9 

alacaḳsaḳ  3/35 

İkinci Çokluk Şahıs: Yörenin ses özellikler göre ek; “-ñız, -ñiz, -ñuz, -ñüz, -nız, -niz, 

-nuz, -nüz” şekillerinde olması gerekir. Fakat metinlerde örneğine rastlanmamıştır. 

Üçüncü Çokluk Şahıs: -lar, -ler 

yolumuza ġurdular duzaḳ 2/192 

görseler   16/34 

2.2.2.1.3. Emir Ekleri 

Birinci Teklik Şahıs : -ayın,-eyin,-en,-iñ, -ayım, -eyim,-em, -iyim, -im 

ben‿ālamayın   “ben ağlamayım”  3/75 
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tamam götüreyin  “tamam götüreyim”  16/51 

kitap hāline bastırayım   “kitap hāline bastırayım” 21/34 

eyil bi yol‿öpeyim  “eğil bir yol öpeyim” 14/11 

biştiriyim   “biçtireyim”   3/24 

çekiñ gelim    “çekeyim geleyim”  12/47 

bi şey dėyen      “bir şey diyeyim”  2/148 

 Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi aslen emir eki olan bu ekler, anlam 

bakımından “İstek Kipi” hüviyetini almıştır. 

İkinci Teklik Şahıs: -ø 

alma anahtarımızı 4/3 

dur dur demiş 11/51 

Üçüncü Teklik Şahıs:-sın, -sin, -sun, -sıñ 

aḫıllansıñ da alsın 11/35 

para geşsin  3/36 

destek olsun  6/22 

Birinci Çokluk Şahıs: -alım, -elim 

aşalım  2/30 

yiyelim 16/57 

İkinci Çokluk Şahıs: -ñ,-ıñ, -iñ, -n, -ın, -in, -un, -ün 

binmeñ yörüyün “binmeyin yürüyün” 3/124 

yapıñ   11/48 

alıveriñ  2/112 
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küfrėtmen  “küfretmeyin” 12/83 

alın   3/122 

verin   13/2 

buyurun  13/29 

İyelik eki ikinci şahıslarda ve ilgi hâli ekinde görülen /n/～/ñ/ nöbetleşmesi 

burada da göze çarpmaktadır. 

Üçüncü Çokluk Şahıs: -sinler, -sıñlar, -suñlar 

yesinler 2/131 

salsıñlar 11/41 

vursuñlar 11/40 

2.2.2.2. Fiillerin Basit Çekimleri 

2.2.2.2.1. Bildirme Kipleri 

2.2.2.2.1.1. Görülen Geçmiş Zaman 

Birinci Teklik Şahıs: -dım,-dın, -dim, -dum, -düm, -tım, -tim, -tum, -tüm 

oḳumadım  9/3 

geldim gėttim  10/12 

oḳudum  14/1 

gördüm  2/15 

çıḳtım   21/31 

unuttum  12/24 

küstüm  2/6 

yapmadın  “yapmadım”   12/18 
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dilekte bulunmadın  “dilekte bulunmadım” 6/35 

bulamadıñ  “bulamadım”   3/92 

İkinci Teklik Şahıs :-dıñ, -diñ, -duñ, -dın, -din, -dun, -dün 

vardıñ  6/43 

gėydiñ mi 10/17 

duyduñ mu 13/20 

çaldın  3/21 

hoş geldin 2/60 

vurdun muydu   10/33 

gördün mü 11/56 

İyelik eki ikinci şahıslarda ve ilgi hâli ekinde görülen /n/～/ñ/ nöbetleşmesi 

burada da göze çarpmaktadır. 

Üçüncü Teklik Şahıs : (-dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü) 

gėtti de gelmedi nice oldu bilmem 3/87 

birini oḳuttu birini oḳutmadı 12/47 

ȩldü  “öldü”  12/7 

attı mıydı    16/46 

göçtü gėtdi    14/4 

Birinci Çokluk Şahıs: -dıḳ, -dik, -duḳ, dük, -tıḳ, -tik, -tuḳ, -tük 

biz gelin‿aldıḳ   2/53 

ġalan‿ekmekleri de orda yedik 16/54 
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bura ġonduḳ    6/23 

bu otu ördük    19/9 

ekiz‿ekiz ġuzulattıḳ   16/4 

çocuḳluḫ devrelerini unuttuḳ gėttik   9/3 

sekiz yüz ġoyun güttük  21/38 

İkinci Çokluk Şahıs: Yörenin ses özellikler göre ek; “-dıñız, -diñiz, -duñuz, -düñüz, 

-dınız, -diniz, -dunuz, -dünüz / -tıñız, -tiñiz, -tuñuz, -tüñüz, -tınız, -tiniz, -tunuz,            

-tünüz” şekillerinde olması gerekir. Fakat metinlerde bir örnek dışında bu eke 

rastlanmamıştır. 

ġodunuz   “koydunuz”  3/32 

Üçüncü Çokluk Şahıs : -dılar, -diler, -dular, -düler, -tılar, -tiler 

ayırdılar 2/77 

dediler 3/48 

buldular 16/26 

gördüler 1/18 

ġarşılaştılar 17/9 

çektiler 12/59 

2.2.2.2.1.2. Öğrenilen Geçmiş Zaman 

Birinci Teklik Şahıs: -muşum, -muşun, -müşün 

vurmuşum  3/109 

unutmuşun  17/6 

ben‿üyümüşün 3/103 

İkinci Teklik Şahıs : -mışsın, -mişsin 
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alamamışsın  21/17 

yimişsin  3/25 

Üçüncü Teklik Şahıs : (-mış, -miş, -muş, -müş ) 

dedem varmış  18/12 

allah böyle emrėtmiş 1/22 

bi delikde ġoymuş gėtmiş 12/75 

doḳtur‿onu görmüş  15/10 

Birinci Çokluk Şahıs : Yörenin ses özellikler göre ek; “-mışız, -mişiz, -muşuz,           

-müşüz” şekillerinde olması gerekir. Fakat metinlerde birkaç “-mişiz” li örnek 

dışında bu eke rastlanmamıştır. 

gelivermişiz 3/46 

İkinci Çokluk Şahıs: -muşsuñuz, -müşsünüz 

duymuşsuñuzdur balcılarda bi yıḳık oldu12/56 

gelirken siz de görmüşsünüzdür  16/22 

Üçüncü Çokluk Şahıs : -mışlar, -mişler, -muşlar, -müşler 

semerini çalmışlar  3/15 

böyle beslemişler bizleri 21/44 

ġoymuşlar mezarını  18/13 

evine götürmüşler  12/82 

2.2.2.2.1.3. Şimdiki Zaman 

Birinci Teklik Şahıs: -yorum, -yorun, -yoruyun, -yörün, -yom 

onu bilmeyorum “onu bilmiyorum”  11/26 
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onları hatırlıyorun “onları hatırlıyorum” 10/19 

bȫle çalışıyoruyun “böyle çalışıyorum”  21/21 

para geşsin diyörün “para geçsin diyorum” 3/36 

baharın geliyom “baharın geliyorum” 9/4 

İkinci Teklik Şahıs: -yorsun, -yon, -yoñ 

yolduruyorsun   21/60 

bilmiyon mu “bilmiyor musun” 17/12 

ne dīyoñ “ne diyorsun” 11/21 

Üçüncü Teklik Şahıs: (-yo, -yor, -yoru, -yörü) 

su geliyo     17/7 

götürüyor ya yükü    13/5 

ev yıḫılıyoru  “ev yıkılıyor”  3/103 

unudulmeyyoru    12/60 

bunlar yēyörü “bunlar yiyor” 1/51 

Birinci Çokluk Şahıs: -yoruz, -yoz, -yoruyuz, -yörüyüz 

oynuyoruz 13/2 

ġapatıyoz 5/13 

geliyoruyuz 16/48 

buñalıyörüyüz  3/109 

İkinci Çokluk Şahıs: Yörenin ses özellikler göre ek; “-yorsunuz, -yorsuñuz” 

şekillerinde olması gerekir. Fakat metinlerde bu eke rastlanmamıştır. 

Üçüncü Çokluk Şahıs: -yolar, -yollar, -yorlar, -yorular 
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diziliyolar  10/28 

varıyollar  12/71 

çalışıyorlar  21/46 

geliyorularmış 16/45 

2.2.2.2.1.4. Geniş Zaman 

Birinci Teklik Şahıs : -arım, -erim, -rXm -arın, -erin, -rXn 

satarım   5/5 

gėderim “giderim” 21/31 

ālarım   “ağlarım” 3/100 

yazarın “yazarım” 21/18 

ah çekerin “ah çekerim” 2/26 

oḳurun “okurum” 12/32 

Olumsuzu: -man, -men, -mam, -mem 

istemen “istemem” 10/20 

yapmam   17/2 

bilmem   21/30 

İkinci Teklik Şahıs :  -ersiñ, -rsXñ, -arsın, -ersin, -rsXn 

geçersiñ 2/90 

böyüdürsüñ 12/65 

daḳarsın 18/3 

gėdersin 13/6 

süpürürsün 18/5 
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Olumsuzu: -mazsıñ, -mañ, meñ, 

inanmazsıñ “inanmazsın”13/29 

alamañ “alamazsın” 11/47 

görmeñ “görmezsin” 21/2 

Geniş zaman ekinin düştüğü örneklerde ekin işlevini yardımcı ünlü üstlenir. 

inceldisin  “inceltirsin” 17/1 

atıverisin “atıverirsin” 12/52 

Üçüncü Teklik Şahıs: (-ar, -er, -r) 

geri ġaçar 4/15 

ellerini öper 12/71 

hoca gelir 14/8 

Olumsuzu: -maz, -mez 

yüzün ġırışmaz 12/50 

para vermez  13/6 

Birinci Çokluk Şahıs: -arız, -eriz, -(X)rXz  

yayıḳ yayarız  10/13 

güleriz  2/150 

ġullanırız  19/13 

Olumsuzu: Metinlerimizde tek bir örneği mevcuttur: 

bilmeyiz 16/24 

Geniş zaman ekinin düştüğü örnekler de mevcuttur: 
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duruyuz “dururuz” 16/54 

İkinci Çokluk Şahıs : -rsXñXz, -rsXnXz 

istersiñiz 1/33 

bulursuñuz 11/20 

bilirsiniz 18/1 

Olumsuzu:  Metinlerimizde tek bir örneği mevcuttur: 

bilmezsiniz 21/48 

Üçüncü Çokluk Şahıs: -arlar, -erler, -(ı)rlar, -(i)rler, -(u)rlar, -(ü)rler, -allar,         

-eller, -(ı)llar, -(i)ller, -(u)llar, -(ü)ller 

yaparlar 2/131   oynallar 3/120 

gederler 6/9   isteller 19/2 

toplanırlar 3/123   alıllar  13/8 

gösterirler 16/42   ėletiller 1/44 

ġavurururlar 6/5   oḳudullar 12/66 

bürünürler 3/47   bürünüller 10/27 

Olumsuzu:  -mazlar, -mezler 

aramazlar 3/63 

ėtmezler 12/53 

2.2.2.2.1.5. Gelecek Zaman 

Birinci Teklik Şahıs Eki: -acam, -ecem, -ecēm, -acan, -ecen, -acān, -ecēn 

bulacam “bulacağım”  13/15 

kesecem “keseceğim”  11/16 
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gėdecēm “gideceğim”  16/39 

uyacan “uyacağım”  12/76 

deyverecen “deyivereceğim” 3/23 

boyattıracān “boyattıracağım” 3/115 

diyecēn “diyeceğim”  18/6 

İkinci Teklik Şahıs Eki : -acañ, -ācaḳsıñ -eceksin, -ecen, - çēsin 

alacañ mı  “alacak mısın”   21/59 

b(rmācaḳsıñ  “bağırmayacaksın”  17/4 

göreceksin  “göreceksin”   21/49 

çekecen  “çekeceksin”   6/43 

ermenē gitçēsin “Ermenek’e gideceksin” 16/41 

Üçüncü Teklik Şahıs Eki: (-acaḳ, -ecek, -cek) 

o anlatacaḳ  “o anlatacak” 6/42 

āfat gelecek  “afet gelecek” 16/13 

güveyi gėtcek  “güveyi gidecek” 3/113 

Birinci Çokluk Şahıs Eki : -acaz, -ecez, -caz, -cez 

bulacaz “bulacağız”  15/12 

biçecez “biçeceğiz”  17/9 

yapmaycaz “yapmayacağız” 1/4 

gėtcez  “gideceğiz”  1/4 

İkinci Çokluk Şahıs Eki: -eceksiniz, -ecēsin 
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vereceksiniz    16/2 

düşünecēsin “düşüneceksin” 21/45 

Üçüncü Çokluk Şahıs Eki : -acaḳlar, -caḳlar 

yıḳayacaḳlar 12/79 

ġovalācaḳlar 3/121 

2.2.2.2.2.Tasarlama Kipleri 

2.2.2.2.2.1.Emir Kipi  

Emir kipine şahıs ekleri bahsinde değindiğimiz için burada herhangi bir  

açıklama yapmaya ve örnek vermeye gerek görmüyoruz. 

2.2.2.2.2.2. Şart Kipi  

Fiilin gerçekleşmesinin başka bir eylemin olmasına bağlı olan bu kip yazı 

dilinde olduğu gibi “-sa, -se” ile çekimlenir. 

Birinci Teklik Şahıs Eki : -sam, -sem 

gevne çıraları vursam   10/7 

bezirgânlar‿olsam gėtsem‿ardıñdan 2/35 

İkinci Teklik Şahıs Eki : -sañ, -señ, -san, -sen 

ġardeş de olursañ   13/15 

aşşā gėtseñ  6/45 

avşarı sorarsan müslüman türktür 13/26 

bir‿adamla çekişsen dövüşsen 12/16 

 Şart kipi ikinci teklik şahıs çekiminde ayrıca; nida(seslenme), rica  gibi 

anlamlar taşıyan (-san +a, -sen +e) bir biçimde mevcuttur. 



62 

 

versene 21/45 

olduysaña 15/19 

Üçüncü Teklik Şahıs Eki: (-sa, -se) 

ev‿aḳmasa  3/33 

kim fazla verirse 15/15 

Birinci Çokluk Şahıs Eki : -saḳ, -sek 

perşembe günü yaparsaḳ soframız‿olur  2/134 

bir yere gėtsek‿eşşē binmeñ yörüyün der‿idi 3/124 

İkinci Çokluk Şahıs Eki: Örneği yoktur. 

Üçüncü Çokluk Şahıs Eki: -seler 

yabancı birini görseler   16/34 

2.2.2.2.2.3. Gereklilik Kipi  

Bir eylemin yapılması gerektiğini bildiren bu kipin yörenin ses hususiyetleri 

de göz alınınca standart dildeki eklerle (-malı, -meli)  çekimlenmesi gerekir. Ancak 

tek bir kaynak kişide rastlanan 3. Teklik şahıs çekimi dışında başka bir örneğe 

rastlanmamıştır ki bu da bilindik bir türküdür. 

“eymeli yavrum‿eymeli  

   fistan yere deymeli”  14/10 

 Ayrıca “ilāzım<lâzım” sözcüğüyle yapılan diğer bir gereklilik şekli de 

mevcuttur.  

gitmesi ilāzım 6/9 
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2.2.2.2.2.4. İstek Kipi  

İstek kipinin basit çekimlerinde “-a/-e” ekleri  nadir olarak kullanılmaktadır. 

Çünkü, istek kipinin çekimini  emir ve şart ekleri bazı durumlarda karşılamaktadırlar. 

“-a / -e” ekleriyle çekimlenen birkaç örnekse şöyledir: 

yoläm  11/28 

adıñ bata  7/1 

sayıverem 11/15 

2.2.2.3. Fiillerin Birleşik Çekimleri 

Bildirme ve tasarlama kipleri ile bildirilen veya tasarlanan hareketlerin 

görülen geçmiş zamanda, öğrenilen geçmiş zamanda veya şart şeklinde ortaya 

çıktığını veya çıkacağını ifade etmek için birleşik çekimlere başvurulur. (Ergin, 

2004: 320). Birleşik zaman çekimleri cevheri fiil (i-) sayesinde olur. Ancak cevheri 

fiil birçoğunda düşer. 

2.2.2.3.1.Hikâye 

2.2.2.3.1.1. Şimdiki Zamanın Hikâyesi  

Ç.1.Ş. 

dikiyoduḳ “dikiyorduk” 7/2 

2.2.2.3.1.2. Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesi  

T.1.Ş. 

sỻledimdi 10/12 

yaḳdıydım 3/61 

T.3.Ş. 

öldüydü 10/12 

sıvadīdı 3/114 

Ç.1.Ş. 
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gėtdiydik 6/7 

2.2.2.3.1.3.Gelecek Zamanın Hikâyesi  

T.1.Ş. 

yolduracādım “yolduracaktım” 11/38 

Ç.1.Ş. 

ölecēdik  “ölecektik”  16/29 

2.2.2.3.1.4.Geniş Zamanın Hikâyesi  

T.1.Ş. 

davıl çalardım 12/25 

isterdim  20/3 

alırdım  3/33 

T.2.Ş 

ālardıñ  3/118 

T.3.Ş. 

oyardı   5/8 

severdi  1/62 

ısınırdı  21/40 

araba gelmezdi 19/15 

Ç.1.Ş. 

her şeyi yapardıḳ   2/127 

düvene sürerdik  18/4 

gelirdik dādan  3/125 



65 

 

evel şekeri bulamazdıḳ 12/54 

Ç.2.Ş. 

nası tarla yapardınız 18/1 

Ç.3.Ş. 

bayram zamanı yaparlardı 3/54 

oyun‿iderlerdi  12/5 

böyle türkü ç)rırlardı 14/12 

ekmek yapallardı  21/49 

dāvet‿idellerdi  12/8 

para alıllardı   15/13 

2.2.2.3.1.5. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikâyesi  

T.1.Ş. 

ben bi dörtlük yazmıştım 20/1 

T.3.Ş. 

getirmişdi onu deve 21/24 

2.2.2.3.1.6. Şart Çekiminin Hikâyesi 

T.1.Ş. 

azıḳ ġoydursaydım 20/3 

T.2.Ş. 

gündüzden diseydin 21/21 
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2.2.2.3.2. Rivayet 

2.2.2.3.2.1. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayeti  

T.3.Ş. 

birgün‿olmuş‿umuş 3/57 

vermiş‿ imiş   16/41 

Ç.3.Ş. 

gelmişler‿imiş  1/2 

2.2.2.3.2.2. Geniş Zamanın Rivayeti  

T.1.Ş. 

ġızım gėt dermişim      3/109 

T.3.Ş. 

düşman ġırarmış      15/11 

hasan suleye gidermiş “Hasan sulamaya gidermiş”3/16 

dedem‿ararmış      15/8 

yolar‿ımış       11/29 

ölçer‿imiş       3/16 

babam‿oḳur‿umuş     15/16 

Ç.3.Ş. 

idāreyle şe yaparlarmış     2/154 

derlermiş nerden buldun bunu pek ėyiymiş, dellermiş 3/28 
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çocuḳları dedem‿ile babam‿oḳudullarmış  15/16 

dökeller‿imiş      2/157 

çamaşır  yıḫallar‿ ımış     11/34 

2.2.2.3.2.3. Gelecek Zamanın Rivayeti  

Ç.1.Ş. 

onu temizleyecēmişiz 16/55 

2.2.2.3.3. Şart  

2.2.2.3.3.1. Geniş Zamanın Şartı 

T.1.Ş. 

bu uydurma zannėdersem     15/18 

T.2.Ş. 

avşarı sorarsan müslüman türktür    13/26 

adam dile benden ne dilersen demiş   6/33 

ādemōluyum derseñ      “âdemoğluyum dersen”  15/23 

T.3.Ş. 

arḳamıza düşerse ebe kimi dutarsa o ebe olurdu  2/201 

ne olursa şöyle uzadıllar‿ıdı    3/49 

dolaşırsa bitirirse tamam‿o yatır    5/4 

Ç.1.Ş. 

perşembe günü yaparsaḳ soframız‿olur   2/134 

Ç.3.Ş. 
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bi şey toplābilirlerse      “bir şey toplayabilirlerse” 13/5 

2.2.2.3.3.2. Görülen Geçmiş Zamanın Şartı  

T.1.Ş. 

orda ne bulduysa 5/9 

2.2.2.3.3.3. Gelecek Zamanın Şartı  

T.2.Ş. 

alacāsañ “alacaksan”  13/6 

T.3.Ş. 

ne olacāsa “ne olacaksa” 15/9 

Ç.1.Ş. 

ne alacaḳsaḳ    3/35 

 Yazı dilinde de  az karşılaşılan “Katmerli Birleşik Çekimler” TA’da da azdır. 

Tespit edebildiğimiz birkaç örnek ise şöyledir: 

gelillermiş‿ imiş 6/24 

olurmuş‿umuş 2/157 

2.2.2.4. Cevheri Fiil  

2.2.2.4.1. Şimdiki Zaman/Geniş Zaman 

Birinci Teklik Şahıs:  -ım, -im, -um, -ın 

ġonyadayım  “Konya’dayım” 9/4 

bayramīyim       “Bayrami’yim” 13/29 

ādemōluyum       “âdemoğluyum” 15/23 

ben cahíl‿adamın  “ben cahil adamım” 3/42 
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hatimlerdeyin “hatimlerdeyim” 12/25 

İkinci  Teklik Şahıs: -sin 

nerelisin    12/58 

Üçüncü Teklik Şahıs: ø/ -dır, -dir, -tir 

herkez muştac d‚ l‿emekli “herkes muhtaç değil emekli” 12/33 

 kökü yörük    15/4 

bu yollar hep daşlıḳ   16/22 

köyün‿ādeti kel   12/8 

ne güzel yapıdır   15/22 

müsafirperverdir yeşil‿avşarım 13/29 

içi sevgi dolu merttir‿avşarım 13/26 

Birinci Çokluk Şahıs: -ız, -0z 

biz yoḳardayız  3/102 

gülboy‿ula ben‿oruçl0z 1/48 

2.2.2.4.2. Görülen Geçmiş Zaman  

Birinci Teklik Şahıs: -dım 

çocuḳluḳtan meraḳlıydım 19/6 

Üçüncü Teklik Şahıs: ıdı, idi, udu, -dı, -di, -du 

babannem var‿ıdı, hocä idi “babaannem vardı hocaydı 1/11 

āmet var‿ıdı    “Ahmet vardı”  3/3 
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memnun‿udu     “memnundu”   1/61 

biri de curabandaydı  “biri de Curaban’daydı” 11/15 

o zamanlar‿öyleydi       18/9 

amcamıñ‿ōluydu   “amcamın oğluydu”  12/26 

Birinci Çokluk Şahıs: ıdık, idik,  

yedi ġardaş‿ıdıḳ “yedi kardeştik” 12/26 

fākir‿idik  “fakirdik”  12/65 

2.2.2.4.3. Öğrenilen Geçmiş Zaman 

Üçüncü Teklik Şahıs: ımış, -imiş, -umuş, -ümüş, -miş, -muş 

eminōlugíl hoca var‿ımış‿ımış “Eminoğlugil Hoca varmış”1/4 

öyleyimiş‿imiş  “öyleymiş”    12/72 

bir milyon‿umuş  “bir milyonmuş”   3/36 

o da bir gún‿ümüş  “o da bir günmüş”   2/28 

dedem‿ȫle molläymiş “dedem öyle mollaymış”  12/83 

ömrü yVmuş   “ömrü yokmuş”   3/111 

göçebeler çVmuşmuş  “göçebeler çokmuş”     6/24 

2.2.2.4.4. Şart  

İkinci Teklik Şahıs: -sañ, -señ 
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içkiciyseñ ġumarcıysañ 21/6 

Üçüncü Teklik Şahıs: -sa, -se, ise, ısa 

çoc0 yōsa “çocuğu yoksa” 6/9 

nerdeyse    6/14 

kim var‿ısa    6/15 

münāsib‿ise    12/10 

Birinci Çokluk Şahıs: -sek 

yaḳalardıḳ ġaş kişiysek 5/14 

2.2.3.Yapım Ekleri  

Bu bölümde standart Türkçede az kullanılan ya da hiç kullanılmayan eklerle 

birlikte ses değişikliklerine uğramış bazı ekler ele alınacaktır.  

2.2.3.1. İsimden İsim Yapan Ekler  

+ ēl : Standart Türkçede “+gil” olan  bu ek TA’da da genellikle “+gil” şeklinde 

kullanılmakla beraber bu ekin “+ēl” biçimi de mevcuttur. 

irfanēlden “İrfangilden”  3/35 

+cacıḳ: “+(i)cik” ekinin anlatıcı kişiden kaynaklanarak bu hâle dönüştüğünü 

düşündüğümüz bu eke tek bir yerde rastladık. 

bircacıḳ‿ōlumu “biricik oğlumu” 10/11 

2.2.3.2. Fiilden İsim Yapan Ekler 

-meç : İşlek olmayan bir ektir. Genellikle  alet ismi yapar. 

eyirtmeç “eğirtmeç: Kirmen.”   13/19 

-ceme : İşlek olmayan bir ektir. 
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milletiñ geçincemesi hayvancılıḳ  14/3 

-esek : Fiilden isim yapma eki olan “-enek” ekiyle aynı görevdedir. 

evelleri göresek vardı, görenek vardı. 12/30 

2.2.4. Zarf-Fiil Yapıları 

-ken, -ke, -kene, -ḳan, -ḳa, -ḳana : Standart Türkçede sadece tek bir biçimi (-ken) 

bulunan bu ekin bazı örneklerinde sondaki  /n/ sesi düşmekte bazılarının sonunda ise 

/a/ ve /e/  ünlüleri türemektedir. 

ġanıñı yıḳarken ġolundaki ġılıcı zor çıḳarmışlar.15/7 

oñdan sōna ordan gelirke ġız‿evi oynar.  2/132 

geliyörkene eşş n semerini çalmışlar gėtmişler, 3/15 

şu evi yaparḳan beş kişi döner gėderdi  12/35 

ġale yaptırıḳa biri anġaradan ġaçmış.  16/23 

oturuḳana bubam merāmetliniñ dikḳatını çekmiş.17/7 

-asıya, -esē ġadar, -irseye ġadar:  “-ıncaya/-inceye kadar” anlamı taşıyan bu eki 

sadece birkaç yerde tespit edebildik. 

onların yanına varasıya birer‿ikişer yedik  16/50 

o ufaḳ çalıları askerden gelesē ġadar dışarı daḳallardı.  10/30 

o zamana gelirseye ġadar tekdi.    14/5 

-tıḳtan sonra, -tikten sonra: “-ınca, -ince, -unca, -ünce”  zarf fiil ekleriyle aynı 

görevde olan bir yapıdır. 

ġapattıḳtan soñra nohut, s5nı da büyük büyük dōrarlar. 2/178 

müşteri gėttikten sonra gördün mü demiş.    11/55 
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-araḳtan, -erekden: Standart Türkçede “-arak, -erek” olan bu eke birçok Anadolu 

ağzında olduğu gibi TA’da da  “-araḳtan, -erekden” şekline rastlanır. 

hediye sayarız, bilezik şundan‿altın şundan, şu şunu verdi, bu bunu verdi 

diyerekden.2/135 

bi de bu mevsime onu alıllardı ikinci ürün‿olaraḳtan. 21/49 

Ayrıca “-arak, -erek” ekine bir yerde karakteristik olmayan bir ek geldiğine 

de şahit olduk. 

öyle dolanaraḳça köyün‿içinden mezarlıḳdan cāmīden‿eve gelillerdi. 10/27 

-ıncıra: “-ınca” zarf fiil ekinin görevini üstlenmektedir. 

ben‿unuttum gėttim yaşlanıncıra 3/51 

-ele: Anlatıcıdan kaynaklanan bir kullanım olması muhtemeldir,“-ip” zarf fiil ekinin 

mahiyetini taşımaktadır. 

 annemi düzeldele şura oturdur‿udu. 1/36 

-tik başına : “-dikçe” zarf-fiil ekiyle aynı görevdedir. 

devlet ġuvvetleştik başına millet de ġuvvetleşti. millet ġuvvetleştik başına devlet de 

ġuvvetleşti. 15/14 

2.2.5. Birleşik Fiiller 

-a ġo-: Süreklilik ifade eden bu yapıya bir yerde rastladık. 

tahsıldar geldī zaman hayvanı ahıra ba lāġordu 15/13 

-ı git- :  Tezlik ifade eden bu yapıya bir yerde rastladık. 

ısıcaḳda yatıgiderdik. 1/52  

2.2.6. Edatlar 

+a  dekli, +a deki: “kadar, dek ve değin” edatlarının görevini üstlenen edatlardır. 
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saat‿ona dekli bire dekli  12/70 

ayaḳtan başa deki  daḳın‿atar.  12/8 

+dan ārı : “o/bu/şu yönden, o/bu/şu taraftan, +den doğru” gibi anlamları olan bir 

edattır. 

ondan‿ārı çömlek‿inerdi  12/41 

+dan kelli,+dan keli, +dan keri, +dan geri: “+dan sonra” anlamında kullanılan 

edatlardır. 

ondan kelli bacaḳtan gėtti adam‿ȩldü adam.  12/7 

oñdan keli avḳalarız.     12/46 

ondan keri,  bi aḳraba baña el‿öpe geldiklerinde 12/84 

ondan geri genşl/ne doyma, muradına erme dersin 12/16 

için, içün, uçun: Ölçünlü Türkçede sadece bir şekli (için) bulunan bu edatın TA’da 

üç şeklini tespit edebildik. 

demirleri dutmaḳ için ġullandıkları maşa gibi bi ālet   11/26 

sōra çol0 çoc0 almaḳ‿içün geri dönmüş.    16/23 

o ġız çocūnun hatırası uçun‿o buraların yolunun‿açılmasını sālamış,16/21 

alüv: Çetmi kasabasında kullanılan bir seslenme edatıdır. Abov, vay gibi anlamları 

içeren bir ünlemdir. 

aboov! derler ya bizde alüüüv! derler. 16/34 

Ta, tā: “daha” anlamında kullanılan bir edattır. 

bir-ki Ta ġonuşturdu beni.  12/59 
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bi tā bi şey demeycem 3/26 

m‚r, m‚rimsire, megere, meger‿ isem:  Standart Türkçedeki “meğer” çeşitli 

biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Netice ve izah ifade eden bir bağlama edatıdır. 

Örnekleriyse şöyledir: 

m‚r patrunuymuş‿o.       16/49 

m‚rimsire bu oḳud0 sened‿imiş      15/17 

megere bizim‿ölülerimiz sabah saat dörtte orda patlama old0nda şu evde yatırḳa 

uşmuşlar dışarıya.        12/57 

foturāfı yoḳ mu dedi meger‿isem ġameraya alırmış beni.  12/59 

ecep: “acaba” anlamındaki bir sorma edatıdır. 

ecep ġardaşlarım gelme mi ki 3/67 

ḳ ı: Standart Türkçedeki “ki” metinlerde bazen benzeşme yoluyla kalın bir ünsüz 

olarak karşımıza çıkar.  

çocuḳl0  yaşamadıḳ ḳı ilkoḳulu çıḳdıḳdan sonra atmış‿iki senesinde bÀm‿

irāmetliyle antalyaya gėtdiydik. 6/7 

hele: Çok sık kullanılmayan bir edattır. Uyarma, söz verme anlatan bir edat olup 

“özellikle, bilhassa” manalarını da barındırdığı durumlar da mevcuttur. 

hele nasıl mavi o çuḳulata mı onnar, içinde ġara var çuḳulata. 3/116 

hele biçē geliriñ‿olmasın yand¨n gún.    12/36 

ġadaḳ: “kadar” yerine kullanılan bir edattır. 

ikisi ġatılaşıncaya ġadaḳ bişiririz. 2/170 
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2.2.7. Zamir ve Sıfatlar 

hendē:Gösterme sıfatı olarak kullanılmıştır. 

ekmekleri hendē yere ġoydu ordan‿on beş ġadar tāze ekmek de verdiler.         16/50 

endeki: Gösterme zamiri olarak kullanılmıştır. 

nỻmen À endeki, senet mektup gibi deyil senet gibi oḳuyuvirsene           15/17 

ol: İşaret zamirlerinden “o” nun eski ve asıl şeklidir. 

ol, hubaya temel‿attı.  21/23 

şo: Bir işaret zamiridir. 

üçü ora yelleşmiş beşi şoraya yelleşmiş. 14/2 

iki çocuḳ var şorda    3/17 

nahıl: Soru sıfatı olan “nasıl” ın görevini üstlenen bir kelimedir. 

nahıl mavi şeker var‿o daş gibi  3/116 

biçē: “biraz, az” anlamları taşıyan belgisiz sıfat yapan bir kelimedir. 

biçē geliriñ‿olmasın yand¨n gún. 12/36 

2.2.8. Zarflar 

nahıl, naḫıl: Daha önce sıfat  olarak da karşımıza çıkan bu kelimeye zarf olarak da 

rastlıyoruz. Kelime bu kullanımlarında da “nasıl” kelimesinin hüviyetindedir. 

ben nahıl terbiye ideyin    12/84 

naḫıl seker‿idik naḫıl dolanırdıḳ 12/2 

şimdi, şindi, şinci, şindik, hindi: Standart Türkçede tek bir biçimi bulunan (şimdi) ve 

zaman zarfı yapan bu kelimeye birçok şekilde rastlamak mümkündür. 
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şimdi şu an‿için hepisi aḳlıma gelmeyor  21/35 

şindi biribir‿ile telefonda ġonuşuyörüler. 1/20 

şinci gėt köylünüñ‿eline düş   11/40 

şindik gibi anons yapılmaz tellal yapallar‿ıdı. 18/7 

hindi bu bi anda geliyor bana   21/31 

aycıḳdan: “Birazdan” anlamı taşıyan bir zaman zarfıdır. 

aycıḳdan gelecek  de dur baḳayıñ  16/39 

gerisin geri, gersin geri: Birer kez rastladığımız bir zarftır. 

biz şu evi yaparḳan beş kişi döner gėderdi gerisin geri. 12/35 

gersin geriye hepsini sana veriverelim   11/19 

altıḳ:  Zaman zarfı olan “artık” kelimesinin anlatıcıdan kaynaklanan bir biçimidir. 

altıḳ camilerin hübbesi ġaldı. 21/30 

gene, gine: Sık da olmasa “yine” yerine kullanılan bir zarftır. 

gene yeter ġurānı bilir 12/50 

gine berbere girmiş.  11/45 

ipti: “Önce” manasında bir zaman zarfıdır. 

ipti anamın‿ėkiz‿olmuş‿oñlar‿ölmüş. 3/45 

öyleliksire, böyleliksire: “Öyle, öylece; böyle, böylece” ifadesi taşıyan zarflardır. 

öyleliksire gėtmişler, ġuzum.  1/4 

böyleliksire dTn yapılır‿ıdı.  1/45 
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2.3. Sonuç 

İncelediğimiz yerlerde, yazı diline göre farklılık arz eden ağız özelliklerini 

aşağıda belirtmek gerekirse: 

1.“Taşkent İlçesi ve Köyleri Ağzı”nda yazı dilimizdeki “a, e, ı, i, o, ö, u, ü” temel 

ünlüleri yanında bir takım ses hadiseleri neticesinde ortaya çıkan “á, ȧ , å, ā, ä,  ė, ȩ, 

ē, í, c, ī, Î, ī, ó, ȯ, ō, ỻ, ú, ū, ǖ”  ünlüleri bulunmaktadır. 

2. Tespit edebildiğimiz ikiz ünlü örnekleri şunlardır: =, E, 5, o, %, À, ‚, ¨, /, 

0, T, (, ), ., , V, 3. 

3. Bölgede ünlü uyumu, standart Türkçedeki uyumsuz kelimeleri uyuma tabi tutacak 

kadar güçlüdür. 

4. Türkiye Türkçesinde yirmi bir adet ünsüz bulunmaktadır. Bunlar: “b, c, ç, d, f, g, 

ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z” dir. Metinlerimizde bu ünsüzlerin neredeyse 

hepsi kullanılmakla beraber /ğ/ ve /j/ sesleri pek kullanılmamıştır. Taşkent ağzında 

yukarıdaki ünsüzlerin yanı sıra başka ünsüzler de bulunmaktadır. Bu ünsüzler 

şunlardır: “Ñ, ġ, , ḫ, ḳ, ñ, P, T” 

5. Bölge ağızlarında özellikle bazı ünsüzlerden önce ünlü türemesi görülmektedir. 
 
6. Her ne kadar geniz n’si (ñ) korunsa da bazen aynı satırda bile farklı kullanımlar 

söz konusudur. Biz bunu edebî dilin iletişim araçları vesilesiyle yerel dile daha çok 

sirayet etmesiyle açıklayabiliriz.  

7. Standart Türkçede sadece tek bir biçimi bulunan “-ken” zarf fiil eki “-ken, -ke,      

-kene, -ḳan, -ḳa, -ḳana” gibi muhtelif şekillerde karşımıza çıkmaktadır. 

8. Balcılar kasabasında şimdiki zaman eki 1. Teklik ve 1. Çokluk şahıs ekleri diğer 

yerlerden ayrılarak “-yoruyun” ve “-yoruyuz” şeklinde çekimlenmektedir. 

Balcılardaki bu farklılık; Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Alata Köyü'nde oturan 

sekiz boyun buraya(Balcılar’a<Alata’ya) gelip yerleşmeleriyle açıklanabilir. Balcılar 
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kadar yoğun bir şekilde kullanılmasa da birkaç yerde daha bu gibi kullanımlara 

rastladık, fakat bu hususa bir açıklık getiremedik. 

9. “+gil” isimden isim yapma eki kimi kaynak kişilerde “+ēl” hâlini almıştır. 

10. “+ki” aitlik eki, TA’da uyuma girerek “+ki, +ḳı, +kü” şeklinde kullanılmaktadır. 

11. Bulunma hâli eki  “+da, +de”  ve ayrılma hâli eki “+dan, +den”  sert ünsüzle 

biten kelimelerin üzerinde kullanıldığı zaman bazen sertleşirken bazen de 

sertleşmeden asli hâliyle kullanılmıştır. 

12. Görülen geçmiş zaman ekleri  “-dı, -di, -du, -dü” sert ünsüzle biten kelimelerin 

üzerinde kullanıldığı zaman bazen sertleşirken bazen de sertleşmeden asli hâliyle 

kullanılmıştır. 

13. Söyleyiş kolaylığı, ulama, ses-hece tekrarlarından kaçınma, inceltici seslerin 

etkisiyle ünlü açıklığının bozulması gibi hususlardan ötürü ünlü düşmelerine sıkça 

rastlanmaktadır. 

14. [ḫ] sesi genelde [ḳ] sesinin yerine kullanılır. Bunun yanı sıra alıntı kelimelerdeki 

 sesinin Taşkent ağızlarındaki karşılığıdır. Metinlerimizde sıkça karşılaşılan bir ”خ“

sestir. 

15. Çokluk ekleri ölçünlü dilde olduğu gibi Taşkent ağzında da büyük ünlü uyumuna 

(kalınlık-incelik uyumuna) tabi olup “+lar, +ler” şeklindedir. Ancak sonunda /m/ ya 

da /n/ sesi bulunan kelimelere gelen çokluk ekleri diğer Anadolu ağızları ve bazı 

Türk lehçelerinde olduğu gibi “+nar, +ner” biçimini alabilmektedir. 

16. Vasıta hâli ekleri “+la, +le, ıla, ile, ula, üle, +len, ılan, +ılen, ilene, ulan, ulana, 

ülene” gibi şekilleriyle bir zenginlik arz etmektedir. 

17. Kapalı e (ė ) ünlüsü korunmaktadır.  

18. Ön seste, /k/ > [ġ] ve /t/ > /d/ değişmeleri belirgin bir şekilde görülür.  

19. /ç/ >/ş/ sızıcılasması sıkça karşılaşılan bir durumdur. 

20.  Alıntı kelimelerde sözcüğün orijinaline yakın kullanımlar bulunmaktadır: 

badılcan, omar… 
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3.METİNLER 

 

Derlenen Kişi: Anakız Dağatan      

Yaşı             : 77    

Memleketi : Konya/Taşkent /Merkez 

Konusu : Yatırlar, eskiler, âdetler 

1.Metin 

yatırlar ḫurmetine: 
(1) 

anarşitler bel n başına varalım, ġıralım, türkiyenin‿

adamlarını öldürelim dėye geliyörlermiş niyetler. 
(2) 

şindi gelmişler‿imiş cenābı 

allahın tarafından yeşil perde çekilmiş. 
(3) 

o anarşiklerin‿eli ġolu bālamış, daşkette 

bi şey yapamamışlar. 
(4) 

eminōlugíl hoca var‿ımış‿ımış bizim ġarnımızı doyurun, 

biz  būre bi şey yapmaycaz burayı terk‿ėdip gėtcez demişler‿onlara. 
(5) 

öyleliksire 

gėtmişler, ġuzum. 

  
(6) 

bullarda yatır baḳ: ġayabaşda var ġabristanlıḳ, asharda var, bel nbaşında 

var, aşşā mahallede var, b5zda var. 
(7) 

bunların hepsi ġabiristanlıḳ. uzun şıḫ var, 

yatır. öyleliksire bunların yüzü suyu ḫurmetine. 
(8) 

allahın merḫametiyle her şeyi eli 

ġolu ba lar. 
(9) 

işte öyleliksire vátanımıza allah dirlik versin ḫayırlı günler versin. 

anarşiklerin ġarnını ġalbini allah‿öte def‿itsin. 
(10) 

başḳa tarafa gėtsinler. 

böyleliksire ġuzum. 
(11) 

támam mı ġuzum. benim babannem var‿ıdı, hocä idi. 

ġur‚nler‿oḫudur‿udu. 
(12) 

elḳam cüzü ne ise her şeyi namaz sūreleri ȫredir‿idi 

çocuḫ‿oḫudur‿udu. 
(13) 

benim babamın‿adı da hásan‿annemin‿adı da rahimēdi. 

işte öyleliksire günler geldi geşti. 
(14) 

evleneli de dur baḳıyın‿atmış seneye vardı bu 
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hālis dedenle. 
(15) 

beş tane evlat benim deyil‿allahın yavrum, böyle dünyā. allah‿

ömürü ḫayıllı versin size de. 
(16) 

ḫayıllı günler versin size de. 

evlilik: 
(1 7 )  

ġızı isteye gelirdi bi ōlana babasıyla annesi. ġıza filan bi danışma ġırḫda 

bir‿olurdu. vallā bizleri verdiler. 
(18) 

baḳ, ne dediler ne gördüler. neyse bitiriler şey 

yapar. amma örtülü olur ġızlar. 
(19) 

şindi nişan yapallar‿ıdı, náḫı ōlanı ġız görǖdü ne 

de ġızı ōlan görǖdü. saḳlanıllar‿ıdı. 
(20) 

şindi usȯl başḳa. şindi biribir‿ile telefonda 

ġonuşuyörüler. amma hādise allah tarafından. 
(21) 

do ru de il, o onu górecek‿o gún

‿o onu görecek. 
(22) 

ama allah böyle emrėtmiş yávrum ne yapalım nỻrelim. hayırlı   

u ullu olsun ġuzum haydin. 
(23) 

vátanımıza dirlik düzenlik versin. allah‿uzun‿

ömürler versin. ömrün çoḫ‿olsun. 

ġavġa: 
(24) 

dayım var‿ıdı ġızım der‿idi yonanlılar‿adamları öldürmeye gelmiş. 

harb‿ėdeller‿imiş. 
(25) 

ġızım der‿idi, tavuḳları bişirmişler ġadınlar tenceleye de 

ġomuşlar ġorḳularından ġaçmışlar. 
(26) 

o zaman ġavġa var‿ımış ya. böyleliksire bu 

deden var‿ıdı dikġulaḳ deden vardı. 
(27)

 ġızım der‿idi şey derdi: ġavġa olurḳa 

adamları öldürülerdi, adamı ġaldırıydım‿altına yatır‿ıdım. 
(28) 

beni de öldürmesin 

dėye derdi dikġulaḳ  deden‿o devrin şahidi. 
(29) 

şindiki, allah‿ėtmeye anarşit‿ėyice 

ç5ldı ġuzum.  

(30)
benim babam‿at‿üstünde süvariymiş. madalya alır‿ıdı benim babam. bu 

deden madalya filan‿almadı. 
(31)

böyle ölüleri ġaldırı altına yatır. eşş n sid/ni içtik 

su dėye der‿idi o rāmetli. ġavgá ġoläy mi. 
(32)

şindi öyleydi. şindi bombeyi atıyörler. 

altı tane ásker‿öldü geçen de āladım. 
(33) 

yavruları, ġuzuları yıḳıḳ yıḳıḳ. anaları dedi 
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kini benim yavrumdan n istersiñiz dėye āladı da sahib‿olamadı da mefat‿ėtti.
(34)

 

neler neler yavrum haydi. 

bu ġ ız: 
(35) 

biz ba a da a gėder‿idik‿ablam‿ıla. banyosunu yaptır‿ıdı il‚ne ġatar

‿ıdı. saçını ġırḳardı, dırn)nı ġırḳar‿ıdı ebemin. 
(36)

gelir‿idik‿annemi düzeldele 

şura oturdur‿udu. anne der‿idi bu ġız  bu ġız var yā. 
(37) 

ebem bilmese allah bilirdi. 

allahım bu ġıza hayıllı insanlar vir‿allaḳ ġōḳusu nasib‿et dedim dedim. 
(38) 

adamlar 

ġayretli, herkez müslüman da onlar din‿üzerine adam. 
(39) 

şindi onun ‿evladı da 

oḳuyoru. inşallah‿o da ġazanır notu ġazanmış verd/ imtānı da. 
(40)

dē şindi onun‿

evlatları da hākim, savcı olası var. ȯlan bi enginine vur. 
(41)

illa ġafäyi daḳmış. ḫayıllı 

ġul‿olsun. inşallah‿ėyi olurlar. 
(42) 

işte öyle ġuzum hepinize d5 yaparın. sana da 

allah ġorḳusu olan hayırlı süd‿emmişler nasib‿eylesin. 

eskiden: 
(43) 

gelin‿alacaḳlarında neteki beş‿altı ġınacı yapallar‿ıdı. atların‿

üstünde ġadınlara bürgü bürünlerdi. memlekátı dolanıllar‿ıdı. 
(44)

gelini de evine 

ėletiller‿idi. oñdan soñra bıraḫıveriler‿idi. 
(45) 

ġazanlar mazanlar tabi pilav yapılır‿

ıdı. böyleliksire dTn yapılır‿ıdı. 
(46) 

eskiden sallama var sallama oynarlar. oyunu 

seven var. oyunu çoḫ severler. 

(46)
inek besledim‿iki tane inek‿iki tane tana. aḫırın‿içi de dar. her gün bir‿

ota gėder‿idik. 
(47) 

şu damlara çıḳar‿ıdı benim tanalar besili besili. hālis‿emminle 

haydı ġarı ot biçelim derdi. 

(48) 
ot biçer‿idik hā gülboy‿ula. aḫ ġuzum āzımız‿oruç. ayşĭ‿rahmetlinin 

döşemede yerleri var başḳa bi ġomşu. 
(49) 

onlar yemek bişirdi, badılcan yem . gülboy
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‿ula ben‿oruçl0z. 
(50) 

biz ġav)n‿altına yattıḳ‿onlar yedi. mernekliler ‿ünledi: 

öbür dünyayı düşünün dėye. 
(51) 

biz de dedik nāpalım bunlar yēyörü bizim yed/miz 

yoḳ‿allah‿affėtsin. 
(52)

böyleliksire ısıcaḳlarda hem‿ot biçer‿idik hem‿oruç dutar

‿ıdıḳ. ısıcaḳda yatıgiderdik. 

(53) 
gevsilik: evel çamaşır yıḳÀn sultanda bir çöplü çekirdeli kel‿idi ġuzum 

bir gün‿evveli ġazan g5cānda yerin belli ėdeller‿idi. 
(54) 

yüklenirler çalı çarpa. ora 

giderler, yaḳarlar. pisl/n‿içinde. şindi allāma şükür. 
(55) 

bi saatlik yoldan daşkende 

su getirdik. o su da olmasın köyümüz ġoḫar, af‿idersin tuvaletler dıḳanır. 
(56)

 

köyümüz şeneldi. bu su derebeyi köyün‿için. 
(57) 

şurda emirbuñarında bi su var‿ıdı. 

şir şir şir… kime yetecek.  

   
(58) 

bizim burda gelin gėtc  gún belinc) götürüler. et de bişiriler. onu ōlan‿

evine yollarlar. ġız‿evinden gėdeller. 
(59)

işte öyleliksire yāni. allah ḫayırlı 0llu  

versin ġuzum, hepinize mutlu günler versin. 

 
(60) 

öyle derkene dahını da çoḫ sever‿idi. bu dahın yaḫı halisiñ derdi. allah 

senden‿irāzı olsun dedim. 
(61) 

ev dar ya her şeyi bol getiriydi. öyleliksire çoḳ 

memnun‿udu  nurda yatsın gėtti 
(62) 

anam‿ırahmetli de çoḳ severdi bunu. tek şeyi 

var siñir. 
(63) 

ayeti kürsü su gibi gider bāzı kendi der ki ġarı beni bir‿oḳu baḳıyın.  
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Derlenen Kişi: Sevgi Özetçi       

Yaşı             : 45    

Memleketi : Konya/Taşkent /Merkez 

Konusu : Türküler, maniler, evin bölümleri, anılar, yemekler, oyunlar. 

2.Metin 

türküler: 

(1) 
eylim‿eylim‿ilediniñ dalları 

tel tel‿olmuş‿avrupanıñ telleri 

yıḳılası şu ġurbetiñ yolları
 

alıġoymuş benim ġuzularımı 

 

(5)
seher yeli gíbi sākin‿esmedim 

küstüm ġaderime saña küsmedim 

ben‿allahdan‿umudumu kesmedim 

aşdı ġurbet‿elleri yarelerimi  

 

yarmadan‿ayrıldım gözlerim yaşlı 

(10) 
sılada işleriñ hep ġaldı başlı 

elleri gördüm de çifte ġardaşlı 

senin sılan hėç‿aḳlına gelme mi? 
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edirneniñ buñarınıñ başında 

bir yazılı balıḳ gördüm daşında 

(15) 
dün gece ġardaşı gördüm düşümde 

düş gíbi hayal gíbi dolandı gėtdi 

 

harzadından‿aşd¨mı gördüler 

elimdeki mendilimden bildiler 

bizi ayırmaya ġarar verdiler 

(20) 
ayıran‿allahım ġavuşdur bizi 

 

harzadın dāları ġar var başıñda 

yitirdim dayımı yedi yaşında 

gündüz hayalimde gece düşümde 

düş gíbi hayal gíbi dolandı gėtdi 

māniler: 

(25) 
aḳ kÀt‿üstünde ġara yazılar 

ah çekerin c rlerim sızılar 

nerde anam böyüttTn ġuzular 

o da bir gún‿ümüş geşt/ni dėy n 

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *** 
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gel civelek ġarlı d) aşalım 

(30) 
aşalım da düz‿ovaya düşelim 

gel ġardaş seninle helallaşalım 

belki ölüm‿olur belki ayrılıḳ 

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *** 

sarı bayraḳ‿aşıp gelir mardinden 

öleyim mi ben ġuzum derdiñden 

(35) 
bezirgânlar‿olsam gėtsem‿ardıñdan 

hėş birisi benim ġuzuma benzemez 

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *** 

ġıcılarsıñ deli ġavaḳ ġıcılar 

çıḳmaz yür mden gamlár‿acılar 

ġuzyaḳa yolundan gelen bacılar 

(40) 
içiñizde nazlı yārim var mıdır? 

(41)
daşkente özel türküler var. meselā ot biçerken söyleriz, oñdan sōna 

bayramda salıncaḳta söyleriz. 
(42)

işte gelin‿olup gėdecēg‿olan ġızların‿arḳasıñdan 

da söyleriz. 

gelin‿oḳşaması: 

ġıcılar ġavaḳ ġıcılar 
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kâbeye gider hacılar 

(45)
işte geldi gelin‿alıcılar 

ġal‿evimiz ġal 

şen ġızımız şen 

 

ġavaḳ gibi ġarıncalar 

yarın çifte gelinceler 

(50)
işte de geldi gelin‿alıcılar 

ġal‿evimiz ġal 

 

atladıḳ çıḳdıḳ ġoy) 

biz gelin‿aldıḳ bay) 

hem gelin hem güv  

(55) 
hoş geldin gelin hoş geldin 

efendi ōluma eş geldin 

 

atladıḳ çıḳdıḳ‿eş/ 

sofrada ġaldı ġaş¨ 

böyüg‿evin yaḳış¨ 



88 

 

(60) 
hoş geldin gelin hoş geldin 

efendi ōluma eş geldin 

ondan sōña ġınada söyled/miz türküler de: 

ah benim ġıymetli anam 

hasretiñe dayanamam 

(65) 
hasret bizi ayırıyor 

cEr  köşem canım‿anam 

 

memenden‿emzirdiñ beni 

omzunda gezdirdiñ beni 

hem beşikde ninni ninni  

(70) 
dedin de āladıñ‿anam 

 

doḳuz‿ay‿on gün gezdirdi 

ninni söyledi emzirdi 

saçlarını süpürge yapıp 

ḳund)n bezini sardıñ‿anam 

(75) 
bi de şey türküleri vardı. salıncaḳda söyled/miz: 
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dört ġız ġardeşi bir sırma dantelden 

hepimizi ayırdılar bu evden 

çekelim‿ayrılık ne gelir‿elden 

çekip gėderin ben, ölüm‿ayrılıḳ 

 

(80) 
armuduñ dalıña ġuş yuva yapmış 

yuvanıñ‿içiñde yedi yıl yatmış 

anam ġuzularıñ ġurbete atmış 

yaḳı felek yüz‿üstüñe dönesin 

ondan soñra ėyi oyun türküleri var: 

(85)
yayla yollarından yörüyüp gelir 

beyaz‿entarisini sürüyüp gelir 

kim‿ālatmış benim nazlı gúlümü 

verd/m mendile silinip gelir 

bunlar felan bizim şeyimiz, daşkente has güzel şeylerimiz yāni. 

sallama havası: 

(90) 
ġarşıdan ġarşıya gelir geçersiñ 

etimi dōrar da ġanımı içersiñ 
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ne alırım der de ne vazgeçersiñ 

dalġalım dalġana düştüm‿a ların 

 

hayatın‿öñünden geçmedim yoldan 

(95) 
dōrulup baḳmadım‿ar‿ėttim‿elden 

… 

 

ġız buñar başıñda desti doldurur 

destinin ġulpuña güller ġondurur 

ġız senin baḳışın‿adam‿öldürür 

dalġalım dalġaña düştüm‿ālarıñ 

 

(100) 
ermen ñ bālarında üzüm var 

şo yaḳada bir‿ōlanda gözüm var 

… 

köçek havası: 

ince çayır biçilir mi 

sular sVḳ‿içilir mi 

baña yardan vazgeç derler 

(105) 
yar tatlĭ‿olur geçilir mi 
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ince çayır biçim biçim 

annem‿ālar‿için‿için 

ne ālarsıñ ġarib‿anam 

bu ayrılıḳ bizim‿için 

 

(110) 
ġara çadırlar ġuruldu 

ö üne demler sürüldü 

alıveriñ martinimi 

sevd/m‿ōlan vuruldu 

(ġardeşim‿ōlan vuruldu) 

bunlar köçek çift kişilik. ėyi oyun tek kişilik‿olur. 

(115) 
ġara çadır‿is mi dutar 

altın dabaḳ pas mı dutar 

ālar beni anam‿ālar 

eliñ‿ōlu yas mı dutar 

bunlar felan hep köçek yāni. 
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(120) 
devemi ç)rdım‿aldım‿urġanı 

üşüdü köçek başına yorġanı 

… 

 

ermen ñ alt yanları bahçalar 

nazlı yārim bohçasını bohçalar 

ermen ñ bālarında üzüm var‿amman 

(125) 
şo yaḳada bi ōlanda gözüm var‿amman 

an larımız: 
(126) 

vallā işte an larımız, şeylerimiz… eskiden‿işte ġoyunlarımız, 

eşşeklerimiz‿ineklerimiz vardı. 
(127) 

oñdan sōna ġoyun geçi  ne dėyėyim dālarda ot 

biçerdik. işte her şeyi yapardıḳ. 

(128) 
mesalā bibirimize bedTȯa ėderkene ġaralar ġusası deriz, başına ġayalar‿

inesi deriz. 
(129) 

ödüm sıttı deriz ġorḳutt0 zaman. ne biliyim yāni. işte böyle yāni. 

(130) 
belincaḳ ded/miz. ġızı meselā gelin‿olup git/ günü, aḳşam‿ezanıyla yatsı 

ezäniniñ‿arasında ġız tarafı ġızın‿arḳasından gelir. 
(131) 

belincaḳ baḳlava yaparlar 

ġıza getiriler‿onu, ōlan‿evinde yesinler dėye. 
(132) 

oñdan sōna ordan gelirke ġız‿

evi oynar. ezan‿oḳunmadan gėderler. 
(133) 

çünkü ādetimiz, davul çalarlar ġovalar 

gibi gėtsinler yāni. tenikelerle ġovalıyorlar. 
(134) 

perşembe günü yaparsaḳ soframız‿

olur, ġadınlar‿arasında toplanılır. 
(135) 

hediye sayarız, bilezik şundan‿altın şundan, 

şu şunu verdi, bu bunu verdi diyerekden. işte daḳı daḳarız. 
(136) 

daḳıdan sōna oynarız. 
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cuma günü ara veririz. cumartesi ikindin‿ezanından sōna ġına yaḳarız.
(137)

 ġına 

yaḳarkene ġıza (t yaḳarız, meselā: 

(138) 
ah benim ġıymetli anam 

hasretine dayanamam 

hasret bizi ayırıyor 

cEr  köşem canım‿anam 

(142) 
öyle şe‿yaparız ġızı āladırız. tekrar‿oynarız. herkez‿evlerine d)lır. bir 

gün sonrasında gelin‿alma a gėdilir. 
(143) 

hā atıla. tabi şindi tıp‿ilerled/ için dėyen 

gibi at ġalmadı. at‿ıla yapan da var yāni. 
(146) 

ġatır‿olurdu, çeyizleri ġatıra ġoyardıḳ. 

içerlerine sandıḳların kenarlarına çañ daḫardıḳ. 
(147) 

çanlarla beraber giderdi. en‿

arḳaya gelin gėderdi. altı yedi ġınacı olurdu. 
(148) 

atların‿üstünden bayanlar beyaz‿

örtü ġapatırdı. önlerine de biz ġırap deriz, şifondan bi şey dėyen. 
(149) 

yeşille beyaz 

yaparız, sarı da olabilir. daşkendi at‿ıla dolandırırız. 
(150) 

eviñ‿öñüñe geliriz dTn 

dernek dėyen gíbi oynarız güleriz herkez‿evine d)lır. 

eviñ bölümleri: 
(151) 

ġarañlıḳ‿olan yere celli deriz. celliniñ de depede, depedelik var 

dama dōru açılan bi yāni havalındırma yeri dėyen.  
(152) 

ordan‿ışıġ‿alırıdı. ġuruları 

filan ġoyd0muz yere celli deriz. 
(153) 

iki odanın‿arasındaki yere arēr deriz. ön‿oda, 

arḳa oda, böyüg‿oda… ġarañlıgev, deriz zavraḳsız yere. 
(154) 

bacabaşı, ocaḳlarıñ‿

üstündeki raf gibi yer, idāreyle şe yaparlarmış. 
(155) 

doma, odanıñ içiñdeki Àçlarıñ 

çıḳıntısına derler. ġulaḳlıḳ‿oyma yer. baharat, duz ġoymaḳ‿için. 
(156) 

musandıra 

odanıñ‿üstündeki bölmeye denir‿ambar gibi. 
(157)

 eskiden būday mūday çoḫ‿
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olurmuş‿umuş, dökeller‿imiş. 
(158)

doma, oda içindeki Àçların çıḳıntısı. güplere 

baḳla, iç baḳla saḳlanırdı, cellide. 
(159)

 evön denirmiş şimdinin balḳonuna. 

yemekler: 
(160)

 çekilmiş ġıymayı bulġur‿ula, irmig‿ile güzelce işte baharatlarıñı 

ġoyarız. kekik nāne ġoyarız. sarımsaḳ da ġoyarız. 
(161) 

daş dibeklerde döver‿idik. 

dövdǖmüzü sert‿oluyor. soñra yuvarlarız bille gíbi. 
(162) 

oñdan soñra nohudu 

haşlarız, salçalı suyuñ‿içiñe bu topalaḳ ded/miz şeyi salarız, bişiririz yeriz. 

(163) 
oñdan soñra ġabuḳlu baḳla, taze fasülleniñ‿işlisi ġabuḳlarıyla beraber 

ġuruturuz. ġuru et yaparız. 
(164) 

ekim‿ayında et kesilir, kemikli felan ḳuruturuz, 

duzlarız ġışa özel. fasülleniñ‿içiñe bu kemikli eti ġoyarız. 
(165) 

salça, baharat, dā erik 

ġoñar. bişiriz‿oñu da afiyetle yiriz. 

(166) 
tarhana çorbamız var. ayranı ġazana ġoyarız. büyük bi l‚ne ayranı 

dökeriz. ayranı döktükten soñra üstüne de yarma būdäy dökeriz, bişiririz.
(167)

 

bişirdikten sōna elimiz büyüklTnde dabaḳ dabaḳ yapt¨mızla ç¨larda ġuruturuz.
(168)

 

ç¨ ded/miz günáşıḳlarıñ sapları onlarda ġuruduruz. 
(169) 

onuñ içine işkembe, ġuru et, 

fasulle ġoyarız. tāze fasülleyle de olur.  

(170) 
köftü yaparız. köftü ded/miz de bekmezi ocaḳda ġaynatırız, ondan sonra 

içine unu ġoyarız. ikisi ġatılaşıncaya ġadaḳ bişiririz.
(172)

 bişirdikten sonra üstüne  

bolca terey) ġoyarız. 

(173) 
su köftüsü yaparız. su  köftüsünü de suyu ocaḳda ġaynatırız‿az duz 

dökeriz. içiñe un‿atarız‿üstüne şeker‿ile terey) ġoyarız. 
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(174) 
un çorbası deriz. o da hamuru duzla su yuñururuz. şebit‿ekmeklik 

hamurla. onu  yuñurd0muzla küçük küçük‿ufalarız. 
(175) 

ufaladıḳtan soñra salçalı 

suya patatez ya da şalġa ġoyarız. şalġa bazarlarda felan satılı gelir. 

(176) 
bizim dTnlerde buraya has‿olaraḳ‿etli pilav‿olur. salçalı su oñdan 

sōna etleri büyük büyük dōranır, ġazanlarda etli pilav‿olaraḳ pişer. 
(177) 

nVdu 

haşlarlar pilavı da bi yerde ġaynayan suyun‿içinde yaparlar.
(178)

 onun‿üstünü 

güzelce ġapatırlar. ġapattıḳtan soñra nohut, s5nı da büyük büyük dōrarlar.
(179)

 paşa 

bıy¨ deriz biz. óyle dōrarlar. s5n, salçalı su, nohut. onnarı ġoyarız. 
(180)

bunu gelin 

geld/ günü veririz. ġız‿evi tarafı da ayranlı çorba veri. 
(181) 

sofra ded/m günü de 

keşk  bişiririz‿ayranla ġarıştırırız‿onu veririz. 

ġurbet türküsü: 
(182)

şindi  bizim meselā ġurbete gėdenlere türkü söylerler‿idi, (t 

yaḳarlar‿ıdı.  

 
harzadından‿aştım göründü dālar 

sultan buñarları buz gibi çālar 

(185) 
ġuzuları ġurbet‿eliñde ālar  

ya sen gel  ay ġuzum, ya ben varáyın 

 

esti m’ola sahramızın yelleri 

gel‿açıldı bahçamızıñ gülleri 

mesken mi oldu size ġurbet‿elleri 

(190) 
kör‿olsuñ ġurbeti icad‿edenler 
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ġurbetiñ yolları ne yaman‿uzaḳ 

ġardaş yolumuza ġurdular duzaḳ 

varäyiñ deseñ de yolları uzaḳ 

uzaḳ yollar yaḳın‿olmamı bilmen 

(195) 
bu türkü işte ġurbete gėdenlere sỻlenir. 

çocuḳ  oyunları: 
(196) 

demetçilik deriz, çillik deriz, gicci var. çillik, yedi tāne küçük 

küçük çöp yapardıḳ, bi de uzun şe yapardıḳ‿onu ġoyardıḳ. 
(197)

onu ġaldırdīmızla 

uzaḳlaştırırdıḳ‿oraya vurduḳ mūdu oñdan sōna sayardıḳ, altı yedi oldu mū du 

çıḳardı, ebe olurdu. 

(198) 
ġonġul‿oynu bayramlarda felan çoḳ‿oynardıḳ. eskiden çoḳ oynardıḳ 

televizon filan yVdu ki burlarda. bi tane minik bulurduḳ. 
(199)

minik de yuvarlaḳ taş. 

oñdan soñra küçük küçük ġare şeklinde dabaḳ daş bulurduḳ. 
(200) 

o dabaḳ daşı 

buld0muzda birisi ebe olurdu altı yedi gíşi de çızġı çızardıḳ. dururduḳ. 
(201) 

o minik 

ded/m şeye vururduḳ. o min/ diker de arḳamıza düşerse ebe kimi dutarsa o ebe 

olurdu. 

(202) 
oñdan soñra yedi daş yāni gicci. gicci, çam Àşlarında olan giciiler. yedi 

daşı üst‿üstüne ġoyarız, o gicciyle vuruyuz. 
(203) 

ebe duru başında, vurduḳtan sōna 

ebe dizer, o gicciyi bize atar, kime gelirse ebe o olur. 

(204) 
oñdan soñra ambar‿oyunu oynar‿ıdıḳ. ambar‿oyunu, iki gíşi ġarşılıḳlı 

geçer‿idi. ayaḳlarımızı uzadırdıḳ birbirimize şe yapardıḳ yükseldirdik.
(205)

 onun‿

üstünden‿altı yedi gíşi atlar‿ıdı, ġaş gíşi varsa. 

(206) 
ip‿atlardıḳ. salıncaḳ ġurulurdu bayramlarda çoḳ şenlikli olurdu buralar. 
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Derlenen Kişi: Iklime Konuş      

Yaşı             : 84  

Memleketi : Konya/Taşkent /Merkez 

Konusu : Anılar, oyunlar, türküler. 

3.Metin 

hasan dayın: 
(1) 

bi pate doldurdu, paketledi. ıḳsan‿Àma gönderdi, hasan dayın. 

biribirlerine daḳılırlar‿ıdı. bir gün boduların şakir var burda, öldü, 
(2) 

domalara 

daḳılan ġuzuyu o domadan‿aldıḳlarīla ġarılara götürmüşler. 
(3)

 orda gülüşe gülüşe 

gülüşe… balların‿āmet var‿ıdı bi de. o da öldü. eski şeylerini deyiverīdi. 

(4) 
bi de ıramazan şeyini dėyiverin dur : 

 
(5) 

aḳ ġoyunlar‿aḳışıyor 

biri birine baḳışıyor 

iki gözüm ḫílmi efendi 

sana kâtiplik yaḳışıyor 

 

davulumun‿ipi ġaytan 

(10) 
sırtımda ġalmadı mintan 

ver ḫílmi efendi baḫşişimi 

alayım sırtıma mintan 

(13) 
der‿idi, gece ıramazanda davul çalan ġocalar, macur dede var‿ıdı. tā 

hasanın çoḳ şeyleri var‿unuttum gėttim. 
(14) 

kâh raḫime bilir bir-kisini ya. bir gün 
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hayvan suleye gėtti. son, yaylaya s¨r duzleye gėtti hasan dayın, yaylaya şollara.
(15)

 

geliyörkene eşş n semerini çalmışlar gėtmişler, bild/ yVmuş. 
(16) 

eminlerden çaḳır 

húsni var‿ıdı, būdäy‿ölçer‿imiş hasan suleye gidermiş‿o zaman çalmış. 
(17) 

ḫúsni 

demiş, iki çocuḳ var şorda ditr‚nin başında eşşeklerinin‿āzından köpük gelmiş‿

eşşekleri ölmüş, baḳdımīdı iki çocuḳ başında ālaşırlar demiş. 
(18) 

ḫúsni, yörükler 

varıḳa būdäyi filan‿ölçmeden pınarın başını boylamış. 
(19)

dermenönünden‿

eymenler hasan‿emmim sormuş: nere gėden ḫúsni demiş. 
(20) 

çocuḳlar ditr‚nde 

ālaşır demiş. húsni semeri çaldı şaḳa yaptı dėye o da onu pınara yollamış yāni bizim 

hasan. 
(21) 

sen benim yuları çaldın ben de seni ditr‚nin başına yolladım seni şeyin 

tazısı gibi ee neydi, adın bilemedim. 
(22) 

tazı gibi yolladım demiş. eskileri dėyverirdi 

unuttum. 

(23) 
şey var‿onu da deyverecen. şindi burda bārıaçıḳlar‿emin‿Àm var. 

emin‿Àm‿ıla ġāveye gėtmişler. ġāvede ġonuşurlarḳana. 
(24) 

telefon gelmiş‿

alanyadan futtuların ceylaniden. gevenden taḫta biştiriyim demiş futtuların ceylāni. 

(25)
sarımsaḳ yimişsin‿āzının ġoḫusu tā bura geldi dimiş, hasan da. 

(26) 
vay namussuz 

vay seni, bi tā bi şey demeycem demiş, hasana. işte olları  ulları ġarıştırıydı çoḳ‿

ėderdi. 

(27) 
bi siyah bi ġāverengi ayaġġabısı var‿ıdı. erd5n da der‿idi dayı bu 

ayaġġabıyı bana ver. 
(28)

 ġahvelerde de derlermiş nerden buldun bunu pek ėyiymiş, 

dellermiş. ben hüseyin hocaya verdim sonra. 
(29) 

bi gün bi dTnde,  ḫulusi bizim 

hásanın‿ayaġġabısını saḳlamış. ayaġġabısı da pek ėyceydi. 
(30) 

bizim hasan da ertesi 

gün‿arḳadaşına ḫulūsiyi aratmış. ōlunuz  tırafik ġazasına ūradı... 
(31) 

ġaḳışıvirmişler
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‿ālaşıvermişler. hásan‿öyle bi oyun‿oynamış yāni. 
(32) 

küs gėttiler. yalınayaḳ 

ġalmış‿ayaġġabımı nere ġodunuz demiş. çatı şeyine ġomuş gelmiş. 

 
(33) 

nỻrelim buña da şükür. ev‿aḳmasa bi yere gėtmen. dayıñ şeyine üzüm‿

alır‿ıdım her vaḳıt‿üç ġasa alırdım, erÀtın‿önüne ġor‿udum. 
(34) 

şindi bu sene 

şey‿alasım var dükkân‿eşşāsı alasım var.  
(35) 

birini etçilerden‿alacÀñ, birini 

ibr‚mden‿alacÀñ, birini de irfanēlden‿alacÀñ. ne alacaḳsaḳ derin… 
(36) 

duttuḳları şeker var ya bir milyon‿umuş bi teki ben para geşsin diyörün. 
(37) 

püskTd‿üle şey d(dalım deriñ. bu cuma gün d(dacañ. üzüm d(dırdım‿on bir 

senedir‿iştä. 
(38) 

datl¨ çoḳ sever‿idi. datlı yiyelim datlı ġonuşalım der‿idi. hėç 

kötülTnü görmedim nurda yatsın. 

(39) 
herkez beni ġınadı. dayıñ dedi ki rāmetli, avrat benim mal benim didi 

kimse ġarışamaz didi. cami öñde çetmili muzaffer var der ki baña eveli gún: 
(40) 

sen

‿ata bindin yā Àm‿iyiydi der, ben baḳla ütleriñ. onları gülüştürüydü.  
(41) 

bÀle 

dedim şinden dedim herkez motura da biner‿ata da eşşē de dedim, işte öyle. 

ben: 
(42) 

ben cahíl‿adamın. ben bir yer‿oḳumadın, bir yere gėtmedin, nurda yatsın 

babam rāmetli bizi bi yere yollamaz‿ıdı ḳı ġısḳac‿ıdı benim kendi babam.
(43)

 

belediyede çalışır‿ıdı, kâtib‿idi. bizi bi yere góndermez‿idi, nurda yatası. 
(44) 

şindi 

hasan dá öyle. burda dōdum burda böyüdüm. sekiz çoc0duḳ. 
(45) 

ipti anamın‿ėkiz‿

olmuş‿oñlar‿ölmüş. ardından‿Àm‿olmuş‿alanyada. 
(46) 

üst-üstümüze 

gelivermişiz. ġonyd) aplam benden böyük, benden güccük gibi görünür‿üdü 

māmure aplam. ferdāne aplam‿öldü gėtti gerçi.  
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(47) 

dTnler‿eskiden‿at‿ıla olurdu, ġınacılar biner‿idi. şindiki arabäyle 

doland¨ gíbi d l‿idi ki. gelinler beyazlara bürünürler‿idi, gözleriniñ‿öñüne şöyle 

ideller‿idi. 
(48) 

fes gėyen gėyer‿idi. benim fesim var‿ıdı pek ėyceyidi. bu sene 

ġızlara beliştirivirdim feslerimi. bozma dediler. bozmasam nỻrecem. 

oyunlar: 
(49)

her damlarda gėder‿idi. köftü bişirilirdi. dur ġayri. aPla buPla dėye sana 

varıydı ne ġatıverisen torbana buynuz‿olsun çerez‿olsun ne olursa şöyle uzadıllar‿

ıdı damdan dama o torbasının‿içine ġatallardı. 
(50) 

gėdellerdi saña ġonşulara varılar

‿ıdı. bekmez de verilerdi köftü bişirilerdi ġadınlar bi eve varılar. 
(51) 

oturular 

çocuḳlar yerlerdi, aPla buPla dellerdi. ben‿unuttum gėttim yaşlanıncıra. 

(52) 
hā arab‿olullar‿ıdı. lanġur lunġur çan da daḳallardı boyunlarına da. 

damdan‿uzadıllar‿ıdı saña varıydı iştä oña varıydı. şindi eden yoḳ gėden yoḳ. 

(53) 
lek lekirdek lekirdek 

hani bana çekirdek 

(54)
derlerdi. omuzlarına alırlardı çocuḳları. soḳaḳlarda bayram zamanı 

yaparlardı. bi de atlanġaç‿oynallar‿ıdı bayramlarda. 
(55) 

atlanġaç dėye yatır‿ıdı 

biri. biri ġāri uzanırdı. şora ġadar ġėdellerdi. 
(56)

asharardı der‿idik şo sarı evin‿öte 

yanda oturullardı ora toplanırdı ġadınlar. işte böyle epey‿aḳlıma gelen, yaşlanıncıra. 

(57)
dayının teyipte ne türküleri var‿ıdı. birgün‿olmuş‿umuş‿asarlarda 

dayının seslerini almışlar teyibe.  sesleri atmışlar, tā  öyle kinneriñ. 

türküler: 

ġarlı dāda ġar ġalmadı eridi 
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yür mde yā ġalmadı çürüdü 

(60)
ġuzularım ġurbet‿elde böyüdü 

… (hasana yaḳdıydım bunnarı.) 

 

ġurbet‿eller bir ġoç y/din vátanı 

aramazlar ġurbet‿elde yiteni 

ġuzularım terk‿edilmiş vátanı 

 

(65)
istanbulun yolu‿iki 

ġara bārım diki diki 

ecep ġardaşlarım gelme mi ki 

 

istanbul‿içinde ceviz‿Àcı 

birini yedim zehirden‿acı 

(70) 
bulamadım‿ayrıl= ilacı 

olma mı ḳı ilkbaharın sılacı 

 

yeşil ġurb)lar‿öter göllerde 

ġanadım ġırıldı ġaldım çöllerde 
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anasız babasız ġurbet‿ellerde 

(75)
ben‿ālamayın kimler‿ālasın 

 

bizim b)mızda fıstıḳ‿ekili 

nere gėden‿Àmın vekili 

nere gėtsen‿aḳlım sen de daḳılı 

onu gelinimize yazdım‿alanyada. 

 

(80)
harzadından‿aştım göründü dālar 

sultan buñarları buz gibi çālar 

ġuzularım ġurbet‿elde ālar  

ya ben‿ālamäyin kimler‿ālasın  

 

ġarlı dāda ġar ġalmadı eridi 

(85)
yür mde yā ġalmadı çürüdü 

gėtti de ben gelirin der‿idi 

gėtti de gelmedi nice oldu bilmem 
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(88)
ee işte acır. ayşam‿olur‿işte dönerin gendi başına balḳunda oturu 

duruyun. namazımı ġılarıñ. el‿araman da. bir yalınlıḳ zor. bunlar gėtç‚z diyip duru. 

(89)
ama bu sene ġarlar gėtti depti. sobamı yaḳdılar. 

90) 
“indim deresine daş bulamadıñ 

aḳrandan‿emsaldan‿eş bulamadıñ 

ölüm‿ile ayrıl¨n‿eliñden baş bulamadıñ” 

(93) 
kendim ġafamdan yazdım‿onları geşl/mde ç¨rīdım. yazıyı bilmezdim. 

öyle å! 

boşan‿ey dāların ġarı sen boşan 

(95)
ġorġma bi şey‿olmaz‿uzÀ düşen 

 

keklik gibi a lamıy düzmedim 

çifteleşip ġardaşla gezmedim 

ben ġardaştan‿usanmadam bezmedim 

anlıma yazılmış bu ġara yazı 

(100) 
ġader böyleymiş‿ālarım baġzı 

(101) 
ben yazman. ġafamdan‿öyle dālarda ot bişt/m yerlerde türkü ç¨rırın. 

kendim‿uydurdum. hasan‿emmi hasan‿emmi iki türkü ç¨r da ben diñey‚n der‿

idi şey, usta hasanlarıñ nāzim şindi ġıprızda ġaldı gėtti. 
(102) 

şindi Ónner‿idi onlar 
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derede biz yoḳardayız. iki türkü tÀ söyle d‚ ünner‿idi. hem‿ot biçer hem türkü 

ç¨rıydı ġoca çizmeler‿ile. 

geçmişte: 
(103) 

ev yıḫıldı ġorḳma dedi. ayşӑ‿aplam ġazal getirmiş, ġoyun getirdi. boz

‿eşşek vardı. ev yıḫılıyoru dedi. ben‿üyümüşün. 
(104) 

eşşekleri neyi çıḳardıḳ. 

samanı topraḳlarıñ‿altından çeke çeke çeke çeker‿idik, onnar da geldi başımıza. 

(105)
bir gün‿evden yanġın duttu. şerif güccük bunnar yoḳ. böyük ġız var‿ıdı rāḫime. 

(106)şerif didim, çamaşırı yıḫadım, nevdiren başına şöyle yellere serdim. baḳtım‿ıdı 

evden‿ataş duttu. evlerimiz yanıyörü dedim. nỻrüyüñ ġayri dedim. 
(107)

ġoyun, inek 

yeñi buzaladı. tana, ġuzu, kedilere varasÀ hepsi buñaldı aḫırda. 
(108) 

görümcem var‿

ıdı zelḫӑ‿aplam, hay ġızım çocuḳlar nerde dedi. 
(109)rāḫimeyi attım‿ıla şerife bir 

vurmuşum‿orda nevdirende, ġızım gėt dermişim. buñalıyörüyüz. 
(110)

duman yörüdü. 

ordan geldiler herifler, sandı¨ neyi indirdiler, sögündürdüler ne gúnner geldi geşti 

de. 
(111) 

işt‿öyle. yeyecek vaḳıt yirmi beş sene yedi emēni. yirmi beş seneden sōna 

ömrü yVmuş gėtti. nur gölünde yatsın. mezärleri yaptırdım. 
(112) 

gendi ölüverdi 

irahmetli. ġayınnamın ġaynatamınḳını gendininkini yaptırdım. 
(113) 

onnarın‿et nde 

de benim var. ben daş ġodum beni ora ġōverin dedim. şindi suyu yaptırdım, şindi 

yarın güveyi gėtcek yeşil boyayla boyayacaḳ. 
(114) 

aḳ sıveyle ḫayriye  sıvadīdı. gepçӗ

‿istedim belediyeden, oturacaḳ yer. beş‿altı sene oldu, o suyu yaptıralı. 
(115) 

geliñ 

bir, boyÀ gelin boyayalım dedim. boyattıracān. o şeyimi de yerine ġoyacan. on bir 

senedir şerbet  te d(ttım. 
(116) 

bu cuma gún püskTt‿alacan. nahıl mavi şeker var‿o 

daş gibi. hele nasıl mavi o çuḳulata mı onnar, içinde ġara var çuḳulata. 
(117) ibr‚m 
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dedim, şunnarı ḳaça verin dedim, bunnar güdük güdük dedim. camiden çıḳanlara 

vereceñ, verdireceñ. siniye ġoyacañ.
(118) 

ālardıñ inileridiñ ya. 

(119)ġuzyaḳa yolundan gelen bacılar 

içiñizde nazlı gülüm var mı? 

(120)
der‿idi hasan dayın. aşşā yaḳada. onda der‿idi. iştӗ‿öyle bu ġadar. 

gelin gecesi baḳlavu getiriler‿oynallar. ġaḳallar, gėdeller, ġovallar ġayri.
(121)

 bunnarı 

ġovalācaḳlar. gelini ġatallar gerd‚ işte bu hocalar ġatar. bi depme vurular‿o lanın 

yuñr0na. 
(122) 

ġız‿evine gėdiñ derler. odun veriler, güp veriler. ġına ġünü öteberi 

veriler. çölmek felan. evel‿öyleyidi. sevgünün güpü duru. şunu alın gėt derin. alıp 

ġėtmez. benim samanlıḳta duru. 

(123) 
gece işte yatsı şindi olur. şindi toplanırlar ġız‿evine  haydi geliñ gėdelim 

deller. yatsı ezäninde ōlan‿evinden ġovalallar. oynacaḳlar‿ōlan‿evinde. davul 

çalıveri davullarını ya. 

 (124)
dedim ġodum nere gėtti dedim. bir yere gėtsek‿eşşē binmeñ yörüyün der

‿idi. hasan dayının‿öcüsü dar‿ıdı. 
(125)

gelirdik dādan‿odunu iñdiriydik, dam‿

ardına yıḫardıḳ. az¨mızı götürüydük. 
(126) 

gine öylen‿oldu mūdu ben‿odunları 

ġıy‚n, sen yoḳarı çıḳ yemeki hazırla y‚lim der‿idi. sōna iner‿idim. 
(127)

yem  

yerdik‿içeri atar gelirdik. hėç seslenme derdi (r‿(r‿eşş  yüklett/nde hiş 

seslenmezdi. 

(128)
 bir gün zemeri günde ekmek‿eleye gėttim. pufuru, hava pufuru. indim 

ḫaberi yoḳ. hamuru yuñurdum nevdirenden‿indirdim‿il‚ni. 
(129) 

dükkândäydi. 
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soba var‿ıdı dükkânda odun sopası. ordan‿eyderkene gece uyumuş geldi. 
(130) 

ne 

zaman geldin bura dedi ölü müyörüyün, odunun var mı dedi. 
(131) 

ben çuvala getirdim

‿aḫırdan didim. ben bi ġāveleri bi dolanäyin geliyin dedi. 
(132) 

o geldi o da bi-ki 

çeviriverdi. zemeri dükkâna pufuru. şindi bi ekm‚ muştac d lim de o ekm  çoḳ 

sever‿idim. 
(133) 

sahın‿ekm  der‿idik. dükkândan‿alırın‿amma. o da sever‿idi 

acı yeme datlı ye der‿idi. hiş‿acı yemezdi.  

(134) 
bārıaçıḳlar‿emin‿Àmla oturular‿ımış‿o, dedeñ rāmetliye ġızġın‿ıdı. 

ġızġınıḳa orda emin‿Àma demiş ki alanyadan telefon geldi demiş geven geldi 

fortaḳal tahtası gevenden tahta yaptırdılar demiş.
(135)

 sus namuzsuz demiş dedene 

ġāvede öyle demiş hasana. 

(136) 
ondan sōna ġonuşmeyverdi ordan diken‿aldıḳ geldik dikeni tenikenin‿

içine ġattīdıḳ. 
(137)

 tenikenin‿içinde de pisler belki dedik kedi ġattīdıḳ o bārıaçıḳlar 

ded/miz ġocanın kedisi ölmüş ġalmış. orda ġayrı buñalmış‿ölmüş.  

būdäy‿adam: 
(138)

būdäyi ekeller bi çişeye. ústüne  de suyu dökeller, ot çıḫar‿ekin 

şu ġadar çıḫar. ondan sonra incē de çorapları da yüzüne şỻle örteller. 
(139) 

burdan‿

ekin şỻle diñelir duru. Ta eveline gelesē raḫimeniñ bucaḳda duruydu. 
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Derlenen Kişi: Hatice KOCAMAZ 

Yaşı             :  63 

Memleketi     : Konya/Taşkent /Merkez 

Konusu : Masal, âdetler, çocuk oyunu 

4.Metin 

cırtıylan bırtı:  
(1) 

bir varmış, bir yoḫmuş. eski zamanda saf bir ġarı ġoca var‿ımış. 

birgün hadi ġızımıza gidelim dimişler. 
(2) 

ġızlarına giderken‿öñlerine bi Ñandarma 

gelmiş. 

(3) 
aḳ daşıñ‿altında gök daş var 

gök daşıñ‿altında anahtar var 

  aman‿alma anahtarımızı dimişler geşmişler, ġızlarıña varmışlar. 
(4) 

orda 

tavuḳ çardāna girişmişler. tavuḳ çardānıñ sekisinde yatıyollar yāni orda ġalıyorlar. 
(5) 

ġızları iştė yidirmiş‿içirmiş‿orda yatmışlar. nası tavuḳlar ġaşınırmış ne dirler‿oña, 

bitlenmişler. 

- 
(6) 

cırtı! dimiş 

- ne diñ bırtı? 

- şunnarı bir yıḳayalım, ge. 

(7) 
ġazanı ġoymuşlar‿ocÀ. suyu ġaynatmışlar. tavuḳlarıñ boynunu soḳmuşlar 

soḳmuşlar yatırtmışlar. 
(8) 

ġazanıñ içine tavuḳları soḳmuşlar yatırtmışlar. hepsini bi 

araya dizmişler. 

- 
(9)

cırtı… 

- ne diñ bırtı ? 

- nasıl dinleneġaldılar he. baḳ nası da iyi uyuyorlar, dimişler. 

(10) 
sabah‿olmuş ġızları gelmiş bu ne anne bu ne hal dimiş. tavuḳlarıñ hepsi ölmüş  
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ādetler: 
(11) 

babış vurma: çoḫ‿ālayan çocuḳlara ezanlan selā arası, cuma ezan sela 

arası çocuḳların āzına babış vurular. ālaması bitsin diye. 

(12) 
köstek kesme: yiñi yürümeye başlayan çocuḳlar düşe ġaḳa yürür köstēni 

kestirirler. ayaḳları bālı iki çoc0 iki ayrı yire aynı mesafeye oturdurlar. 
(13)

iki çocuḳ 

orta yire ġoşar. kim önce gelirse çoc0n köstēni kesip‿önüne ġoduḳları parayı da 

alıllar. 

fotaḳ: 
(14) 

bir dayire çızallar, içine bir şi ġollar, ġutu ġollar. herkez‿eline birer daş‿

alır, fotaḳ diyi. ġutuya bi vurular‿ordan fırlar gider. 
(15)

ebe ġutuyu almaya gitt/nde 

herkez fot(nı alan geri ġaçar. o ġaleyi geşmeden yaḳalanan‿ebe olur. 
(16) 

ebeyi 

tekrar‿ona devrideller. kimse ebelenemezse ebe hâlâ ebelik yapar ġurtulamaz‿

ebelikden ġolay ġolay. 
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Derlenen Kişi: Pakize MÜMİNOĞLU / Mümin MÜMİNOĞLU 

Yaşı     : 75     / 61     

Memleketi : Konya/Taşkent /Merkez 

Konusu : Çocuk oyunları 

5.Metin 
(1) 

duz dengi: biri eşşek‿olur yatır‿ıdı. iki kişşi de ayaḳlarına yapışır dolandır īdı 

ġayri, dolandırī onu üstünde. 
(2) 

şöyle arḳasında birimiz‿öñe birimiz‿ardına 

dolandırīdı. şindi şöyle ġarşı ġarşı  o seniñ ayÀna yapışılı dolanır. 
(3) 

şöyle şinci 

eşşek birisi ortada eşşek ya bu burdan‿uzadır, o onun‿ayÀnı dutar‿o da onun‿

ayÀnı. 
(4) 

ondan sonra dolandırılar ġārim. dördüncü adam da duz satar. ġāri b)rı 

eşşek. yıḳılmadan şöyle dolaşırsa bitirirse tamam‿o yatır. 
(5) 

duz satarım duz satarım 

dėye b)rı. yanarsa bi dā eşşek‿olur, yanmazsa yoḳardaki eşşek‿olur. 
(6) 

sırayla 

dolanırlar. düşmemeye çalışırlar. gönüllü biri eşşek‿olur başta. ondan sōra sırayla. 

dört kişi lāzım‿oyuna. 

harmanbiş: 
(7) 

harmanbiş‿oynardıḳ çocuḳken böyle topr) y=rdıḳ y=rdıḳ, beş‿altı 

çocuḫ bayā y=rdıḳ. ondan sōna üstünü suyulan güzelcene şöyle çamırı yaparız, 

suylan sıḫıştırıydıḳ. 
(8) 

topraḳ ya üstünü sıḳıştıra sıḳıştıra ondan sōna üstü çamır‿

olur, böyle ġatlanır bayā. ondan sōna herkez kendi yerini oyardı, biliyoñ mu oyardı. 

ġapı gíbi herkez‿oyardı meselā beş‿arḳadaş‿oynardıḳ. 
(9) 

oyd0 yeri şöyle ġapı 

açar. ġapıya orda ne bulduysa laylon, yapraḳ‿orayı ġapadır ġapı yapardıḳ.
(10)

 

ġapattıḳtan soñra da depesinde bi delik var, delik delerdik depeden. depeden suyu 

herkez ġāri öñüne topraḳ y=rdıḳ tekrar‿o ġapılarıñ. 
(11) 

şeyden sonra naylon parçası 

kiyat parçası… üstüne de bi delik delerdik. delikten sōna suyu dolduruyuz yā ordan 
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yoḳardan bi üflerdik. 
(12) 

üfleyince kimin ġapısı yıḫılırsa o ġayri onun‿arḳasından 

ġoşar ġoşar‿onu yaḳaladıḳ mı onun sırtına binerdik. 
(13) 

ġaş kere yapardıh ġāri. 

delikleri ġapatıyoz ġapı yapıyoz ya şöyle bild/ñ yuvarlaḳ harmanbiş gibi. 
(14) 

o, ġapı 

yıḳılmasın dėye ġapatırdı. o yıḳılanıñ‿arḳasından yaḳalardıḳ, meÑbur yaḳalardıḳ ġaş 

kişiysek. sırtımızda bizi götürüydü ordan‿ora. 
(15) 

sıra bende, sıra bende… 

harmanbişin yanna ġadar getiriydi çocuḳluḳta öyle yapardıḫ. 
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Derlenen Kişi: Fikret ŞAKLAK 

Yaşı             : 64    

Memleketi     : Konya/Taşkent/Kongul 

Konusu : Gelenekler, köyün tarihi 

6.Metin 

dek dekecek: 
(1) 

şindi evel bizim zamanımızda dek dekecek var‿ıdı. dek dekecek 

dėye toplanır‿ıdıḳ beş‿on‿arḳadaş. 
(2) 

davarları öñümüze alır‿ıdıḳ dÀ gėderdik, 

dāda güder gelir‿idik. geldikden soñra āşam‿ö ünü getiriydik köye. 
(3) 

elimize bi 

çan‿alırdıḳ “dek dekecek dek dekecek” di ġapı ġapı dolaşır‿ıdıḳ. 
(4) 

üzüm‿un 

bekmez toplardıḳ çuvallara. beş‿on‿arḳadaş beraber giderdik‿āşam‿olduḳtan 

soñra odaya varıydıḳ. 
(5)

 odada un ġavurururlar‿ıdı köfte yapar‿ıdıḳ ġoyusuylan, 

heyre sıvısı oluyoru, böyüklerimiz yapıverir‿idi, yer‿içer‿idik, şeyleri bölüşür‿

üdük‿un, bekmez, ġuru üzüm, cevüz‿evde olanlardan... 
(6) 

herkez hissesini alır‿ıdı 

saat‿on, on bir gibi ayrılırdıḳ. o zamanlar‿óyleydi tabi de şindi onlar‿unutuldu 

ġāri davar ġalmadı. 

(7)
 işte ȫle bi hātıramız var‿ıdı çocuḳluḳda, sonra çocuḳl0  yaşamadıḳ ḳı 

ilkoḳulu çıḳdıḳdan sonra atmış‿iki senesinde bÀm‿irāmetliyle antalyaya 

gėtdiydik. 
(8) 

işte ȫle bi mazimiz geçdi y‚nim dālarda daşlarda dolaşırdıḳ. cevüzle 

bostanla ömrümüz geçti. 

keşik: 
(9) 

davar‿ayrıld¨ zaman sırayla bi gün ben, bi gün sen bi gün‿ötekki keşik 

gütmeye gėderler‿üç beş gün. davarı, ōlu varsa o güder gelir, çoc0 yōsa anası veya 

babası mecbur keşik gütmeye gitmesi ilāzım. 
(10) 

o gün‿o güdecek, āşama ġadar 



112 

 

güder āşam 3 getiri, ertesi gün başġası gėder, beş‿on gün devam‿ėder bu. 
(11) 

tam 

ġar yāmıyor ya,  düşmeyince de hayvan yaylımını havasını alsın diyi. bi sefere māsus

‿olur‿udu. güzün‿olur‿udu. 
(12) 

hava iyce souyuncaya ġadar. şindi o ġaḳdı, davar 

filan ġalmadı zaten de. herkez günlük haḳḳını savar‿ıdı. 

kütük: 
(13) 

ilk‿ōlu olana yapılırdı. köyde de olur‿udu, yaylada da olurdu temmuz‿

Àstus‿aylarında. tabi ġalabalık olur‿udu. damıñ‿üzerine kütük‿atallar‿ıdı. 

(14)
dam nerdeyse yıḳılırdı, kütük‿atılırdı. bayramıñ mustafa var‿ıdı. şindi vefat‿itti 

de ġolanyacıydı. 
(15) 

oñun‿ilk‿ōlu old0nda ortalıḳ yıḳıldı. hadi bÀlım mustafanıñ

‿evine. ġaldırıp ġaldırıp  ġatıran kütükleri atallardı, dam bȫle titireyor. 
(15) 

o gün 

davar keser‿idi o. aynı dTn gibi. toplanıllardı dama böyük küçük kim var‿ısa. 
(16) 

davar kesilirdi, ġavrulurdu ġazanlarda. millet‿etini yerdi, damda ya da yeşillikde. 
(17) 

oyunlar‿oynanırdı, dabanca atılırdı, hediye verilmezdi sādece ziyāfet‿olurdu. bu da 

bi ādetdi tabi. süt, ġaymaḳ boldu. 
(18) 

salatalıḳ domatiz bol. ayrı ġayrı bi dadı var‿ıdı. 

o gúnlerin‿ayrı bi bereketi var‿ıdı.  

süt d şī: 
(19) 

ġadınlar toplanıllar námázgâh dėye bi yere davarları getiriydi. inekleri 

sÀrlardı baḳır ġulplu helkelere. süt d şī yapallardı. bugün baña veriler. 
(20) 

sādıḳları 

südü getiriler ġuşluḳta. ġazanlarda o verilen ġaynadılır.  
(21) 

yVrt yapar, yā çıḳarır. 

bugün benim sıram savıldı yarın sıra başġasıña geçer.  yarın ben de ona veririm‿

umum‿olaraḳ deyil. 
(22) 

dört beş hāne birleşir süt ç5lsın diye. ayran peynir ç5lsın 

diye destek olsun dėye yapılırdı. 

ġonġul adı ve geçmişi: 
(23) 

şindi bu daşpınar ded/miz yere bi ġāfile gelmiş ġāfile. 

ora bura ġonalım namazlarımızı ġılalım demişler. biz burda oturduḳ yedik ‿içdik 
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namaz ġıldık biz bura bi isim ġoyalım demişler, biz madem bura ġonduḳ “ġonġıl” 

diyelim demişler.
(24)

 önceleri ġonġılmış soñra ġonġul‿olmuş, bu isim bu zÀtlardan 

geliyoru. o zamanlar göçebeler çVmuşmuş bȫle yollarda develerle ġater ġater ġater 

ġater ġater gelillermiş‿imiş. 
(25) 

bizim köy‿ordan burdan gelmiş. derme çatma yāni. 

yarısı sarıkâhyalardan yarısı ordan yarısı burdan… bizim sülale, kör hasan 

sülālesi.
(26)

 bekirler var, çıraḳlar var, macarlar var. onlar macaristandan gelmiş. ik‿

üç‿asır‿önce gelmişler. köy daralınca aḳsaray‿eskile gitmiş bazıları. bazıları 

ayasa gitmiş. münaḳaşa filan da olmuş, sıḳışma olmuş. 
(27) 

onlar burdan gitmişler, 

ġalabalıḳ‿olunca burası. anlatıllardı babalarımız dedelerimiz. o zamanlar‿öyleydi 

ġıtlık var‿ıdı zorluḳ var‿ıdı. 

kömme: 
(28) 

yayladan göçmezden‿evelisi üç‿ay durullardı. yayladan‿ayrılmadan

‿üç beş gün ġala odunla ocaḳ‿açallardı. ġocaman ġor‿olurudu.  
(29) 

undan 

ġocaman hamur y0rurlardı. kömme dī ekmek yapallardı. ebātı yüksek  bi ekmekdi, 

küle gömülürdü lale gibi ġızarırdı. 
(30) 

mis gibi tüter‿idi. onu ġayri bohçalara  

ġollardı bālarlardı. kömmeleri köye getirillerdi. olmÀnlara dādırlardı. ayrı ġayrı bi 

lezzetliydi külde bişd/ için. 

daşkent, ġonġul, pirlerġonda: 
(31) 

gelin burda su dolduruymuş çeşmede. 

atının‿üzerinde adam terliymiş. gelin‿iki tāne pür‿ atmış‿içine. su doḳanmasın 

dėye. iki seffer pür‿atmış‿adam da dökmüş. 
(32) 

bu pürü nėye ġoyduñ‿içine demiş. 

o da demiş ki amca terlisin, pürü ġoyd0mun sebebi size doḳanmasın dėye demiş. 

süzerek‿iş demiş gelin de. 
(33) 

adam dile benden ne dilersen demiş. gelin ne diliyim 

demiş haralda. öyle deyince de:  
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(34)
“gençleriniz farımasın 

çamlarınız ġurumasın 

bezinize damġa vurulmasın” 

demiş. 

  
(35) 

ġaybolmuş hemen. adam ġayboluverince pişman‿olmuş ġayrım gelin de 

dilekte bulunmadın dėye. belki bunu dā iyi anlatan dā iyi bilen vardır. teferruatı 

olabilir. 
(36) 

her yerin māzisi var. evelisi pek çoḳ şey yaşanmış bu yörede. çoḳ‿

insanlar gelmiş geçmiş bizim yöreden. tā sādan soldan gelme. 
(37) 

macarlardan 

gelmişler. macarlar, çıraḳlar bekirler, kör hásan sülalesi… ġāfile ġāfile gelillermiş 

bunlar. 
(38) 

bizim daşbıñara ġāfile gelmiş bir. orda yemiş, içmiş, namazlarını 

ġılmışlar. büyük zatlardan bi tanesi: oturduḳ, ġalktıḳ, burda ġonduḳ, ġıldıḳ bura bi 

isim ġoyalın demişler. 
(39) ġonġıl‿olaraḳ‿isim ġalmış. tā eskiden ġāri o zamanlar 

ġaç sene evvelisi. o devam‿ėdiyor‿işTe ġonġıl‿olaraḳ gėdiyor. şindi ġonġul 

derler. 

  
(40) 

esas buranın‿ismi evvelden pirlerġonda. sonradan taşkent ġondu. bi ismi 

dā var heralda. taşkente sevinme e gerek yoḳ. çoḳ güzel tārihī bi isim‿aslında. 
(41) 

işte pirlerġond0 için‿evvelden pirlerġonda ġonmuş. mutlaḳa buranın da çoḳ güzel 

bi māzisi var yāni. tā yoḳarda yatırlar var ben çıḳmadım da. 
(42) 

yani her yörenin 

māzisi var. bu havalenin māzisi var teferruatlı bilmek lāzım y‚nim. musāit‿olacañ 

bi bilen‿adam‿olacaḳ‿altında arabañ olacaḳ. sen yazıp duracañ‿o anlatacaḳ saña. 

(43) 
meselā vardıñ çetmiye bir muhtar ya da yaşlı bi adam bulacañ. neler gelmiş 

geçmiş dėycen, anlatacaḳ. üzerinden‿iyi olanları filim gibi çekecen bulları tabi bi 

kitaba ayrı ayrı dolduracañ yapraḳ yapraḳ 
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köy dili ve bedduaları: 
(44) 

bizde meymet derler. dili öyle dönüyoru ġayri. y harfi 

çıḳar. ġadınlara ayşa derler, halbuysa ayşe amma ġaba taslaḳ. ḫamdi derler, ḫasibe 

derler. böyle şīler, ġonuşmalar var‿ince deyil genişliyoru ġaba oluyoru yāni. 
(45) 

bu 

bizim yörenin lisānı de işik, aşşā gėtseñ dā bi de işik, merneklilerin dÀ bi de işik. 

(46) 
meselā; uyḳubetgeller gele, yaşamayasıca, eceller bükesice dėye ġarılar çocuḳlara 

ġızardı. ebem rāmetli vardı bize ġızd¨nda hep ġaralar ġusası derdi. 
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Derlenen Kişi: İlyas SAMAN 

Yaşı             : 68   

Memleketi     : Konya/Taşkent/Kongul 

Konusu : Beddualar, çocuk oyunları. 

 

7.Metin 

 

beddualar: 

(1)
cili vetenler ġal.   

davlara ġal. 

peri perişan‿ol. 

perişan ġal 

adıñ bata. 

yaşamāsın. 

 

cınġıldaḳ ve başḳa oyunlar: 

(2)
tahtaravalliniñ bi şeysi yāni çeşidi. şỻle beş‿on kişşi bi sübek dikiyoduḳ‿ 

Àçların‿altını oyuyoduḳ‿oḳ gibi‿onuñ üzerinde bi kişşi öñ tarafa binerdi dört beş 

kişi arḳa tarafa. ön taraf Taḫa uzun dönerdik yāni bỻle. 

(3) 
bi de çellik çomaḳ‿oynardıḫ. şöle şöle sivri ġazıḳlar yapardıḳ ġazıḳ‿

oynardıḳ ne bil/m‿artıḳ 
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Derlenen Kişi: Naciye Birşan 

Yaşı             : 74   

Memleketi     : Konya/Taşkent/Kongul 

Konusu : Gelenekler, köyde yaşayış. 

8.Metin 

kütük‿atma: 
(1) 

ilk çoc0 olana o lu olana kütük‿atallar‿işte yaylada. oña kütük

‿atallar davar veriler. orda o davarları keseller. etiñi umumi millet yėr. 

dek dekecek: 
(2) 

dek dekec  de davarlar‿ayrılır‿o mahalle güder‿o mahalle güder 

dāda güdeller. aḳşam da evlere dolanıllar‿evden de yėycek‿alıllar‿üzüm bekmez 

yā un‿onu da toplanıllar helva yapallar‿odada yiller. 
(3) 

ġalanı da üleşiller belişiller 

çocuḫlar bu ġadar ġuzum. 

burda yaşamaḫ: 
(4) 

yā işte ne biliyim biz buralardıyız buralarda biz çoḳ‿irezil‿

olduḳ. dālardan‿odun getiririz sırtımızda oñdan sōna dÀ gėderiz daşa gėderiz 

çocuḳlar‿irezil‿olur. 
(5) 

işte yaylaya iner çıḳarız çocuḳ sırtımızda. çocuḳlarımın bir-

kisi burda böyüdü bir-kisi ġonyada. işte böyle yavrum yāni yaşamaḫ  zor burda olan 

belli. 

yer isimleri: 
(6) 

babıḳlar var. ortaköy deriz‿ondan‿aşşā da aşşāköy var‿orda hiş 

kimse yoḳ hep‿evler yıḳıldı gine bir-ki babıḳlarda ik‿üç‿ev var. 
(7) 

meselā şorası 

göb‚s deller, bu tarafta ġıssini, daşbuñar, yoḳarıarma, d rmenüstü, inardı, döşeme, 

dubaḳlıḳ‿oñdan soñra ġuzanyer, yatırtma, ġıranyeri, beleñardı. hem‿inardı deller 

hem beleñardı deller‿o depeniñ‿ardına, sumaḳlıba , merē oñdan sōna hasansekizi 

aşşā köye gíderke öyle var yāni. 
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Derlenen Kişi: Murat Birşan 

Yaşı             :  82 

Memleketi     : Konya/Taşkent/Kongul 

Konusu : Geçmişten bir kesit. 

 

9.Metin 

 

geşmiş: 

(1) 
askerlikden‿anladıvereyin. ġırk üşde asker‿olduḫ ġırḫ‿altıda tērīz‿

olduḫ‿üş buçuḳ dört sene askerlik yaptıḳ.  

(2) 
bol míḫtarda satışlar yaptıḫ, seyyarlıḫ yaptıḫ. aydında, izmirde, milasda bu 

memleketlerde çoḫ dolaştıḫ.  allā şükür bir şeyimiz yoḫ. şindilik irāhatımız ėyi. şindi 

ġonġuldayız.  

(3) 
çocuḳluḫ devrelerini unuttuḳ gėttik geldi geşti. oḳumadım‿oḳul yVdu, 

bizim çocuḳl0muzda. dıştan ġurānı ỻrendim‿askerden gėtmezden‿evvel. epėy 

çalıştıḫ çalıştıḫ, yolun soñuñu bulamadıḫ. 
(4) 

ben de biz de ġonyadayım işte. on yedi 

on sekiz sene oldu bu evi yapalı. yazın geliyorum, ġışın gėdiyom, baharın geliyom. 

haçça gėttim geldim yirmi sene oldu. 
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Derlenen Kişi: Ayşe Uçar 

Yaşı             :  68 

Memleketi     : Konya/Taşkent/Kongul 

Konusu : Eskiler, âdetler, yakımlar. 

                                                   10.Metin 

eskiler: 
(1) 

ilḳoḳuldan çıḫtıḳ. oñdan sōna da evlendik. yaylalara göçer gėderdik‿işte 

ollarda kömbe gömeriz. unu y0ruyuz mayalarız‿ateşi yaḳarız ġor‿olur. 
(2) 

o ġoru 

çekd/mizle barabar‿içine gömeriz bura geld/mizde getiriyiz. tepsi gibi bi şeyde 

bişiririz. 

(3) 
işte bizim‿orda bi ġır vardı. orda bi Àcı yaḳdılar. ben‿ona bi yaḳım 

yaḳdım‿onu söylüveriyiñ mi: 

(4) 
ġırın depesiñden sular‿aḳıyor 

yeşil‿ardıcını eller yaḳıyor 

ġurbette olanlar hasret çekiyor 

için‿ehbaplar da ismimi añıñ 

(5)
işte böyle yaḳd¨mız. benim‿olānıñda çoc0 yVdu ona da şỻle dedik: 

(6) 
ala beşik ü rümedi bucaḳda 

salläyip gezdirmedik ġucaḳda 

(7) 
şu mevlānın yaḳmad¨ ocaḳda 

gevne çıraları vursam yanır mı 
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deyi ona da öyle dedik. 

 

(8) 
yayladan gelirke oturdum daşa 

dālar gibi güvend/m ġardaşa 

(9) 
ġardaş‿olsun ġarliy ġarliy da olsun 

gelirse de gelmezse de sa olsun 

 

bunu da ġuzuma dedim: 

(10)
ġurbetin yollarına bir çalı diktim 

gelene geçene gözyaşı dökdüm 

(11)
bircacıḳ‿ōlumu gelecek dėyi yollara baḳtım 

o da gözledim gözledim gelmeyivirdi 

(12) 
işte bunları yaḳıyorun ben. festevalda da  sỻledimdi dayın‿öldT sene 

ondan sonra ġāri hüsün‿āben‿öldüydü. daşbuñarda, orda durmadım, geldim gėttim. 

(13) 
yaylada dört kişi beş kişi d şik oluruz. dört gün sen bişiri dört gün‿o 

bişiri ondan sonra yayıḳ yayarız turfanda. 

(14) 
ilk‿ōlu olanın‿öñünde kütük‿atallardı. orda kütük‿attırīdıḳ. verebilen 

pilavını verīdi veremeyen‿öyle ayranlı çorba filan yapallardı o yaylalarda işte 

görenekler bunlar. 
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(15) 
göçec mizde sabÀ ġadar‿oynardıḳ. davıl çalardıḳ‿o da bi ādet göş 

dTni derdik. işte āşamdan‿oyunu ġurardıḳ sabÀ ġadar‿oynardıḳ sabahta bura 

göçer gelirdik. 
(16) 

türküleri söyler‿oynardıḳ. yayladan ġonġula göçerdik. ġonġuldan 

yaylaya göçerken de bi ādet vardı gėyinir ġuşanırdıḳ nerde ėyi b ir düşemiz var‿ısa 

onu gėyerdik. 
(17) 

ipekli gėyerdik. ġadife ġırap döşeniñi gėydiñ mi dellerdi ipeklilere. 

yaylaya malı sürerdik göçer gėderdik‿ỻle dėyerek gėderdik. 

(18) 
oḳulda da sırā duruduḳ ỻretmen bizi ö e durudur‿udu geze gėderke 

halamın ġızı ayşe vardı benimle yaşıd‿ıdı mērem halamın ġızı, oñuñla ö e duruduḳ. 

(19) 
oḳullarda şarḳıları söylerek gėdedururduḳ. “annem beni yetişdirdi.” dėyi 

sövlerdik. “çanaḳḳale göprüsünden dar geçilmez.” bunu sövlerdik. adamlar da diñler

‿idi. işte onları hatırlıyorun. 

(20) 
benim babam ġış yazlardı köycegizde. isteye geldiler ben‿olmaz dedim‿

istemen dedim. babam yoḫ‿olmaz dedim. babamı getirdiler‿işte beni de bura 

verdiler‿öyleliksire görgülü ġuşalı evlendik.  

(21) 
dadlı getirilerdi baḳlavu yapallardı su bör  yapallardı. oñu eñ‿ö de 

dadlılıḳ getirilerdi. (z dadı dellerdi. öyle getirilerdi. 
(22) 

asvap keserdik. sizde sofra 

derler bizde asvap kesme derlerdi. gėyec ñ gėysiyi getirilerdi köyü toplallardı.
(23)

 

herkez‿ora birigirdi. o gėysileri gösterilerdi şu ipeklisi şu ġadifesi. ōlan‿evinden 

ġız‿evine gelillerdi bu çamaşırı şu ġuş( şu çorabı dėye sayallardı. 
(24)

asvap kesme 

dellerdi işte. daşkette sofra getirme dellerdi. pilav verilerdi herkez yėyen gėderdi.
(25)

 

yemek‿olurdu bayraḳ dikilec nde yemek yapallardı, Pỻrekler yapallardı. işte çorba, 

pilav, fasulle nohut yem . 
(26) 

bayraḳlarda bunları yapallardı. cumärtesi günü ġına 
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yaḳallardı. bazar gün de gelin‿ala gėdellerdi. herkez ġınacı olurdu. 
(27)

örtüleri 

bürünüller ḳaç ġınacı olursa gelin‿aldıḳ mıydı köylerden‿öyle dolanaraḳça köyün

‿içinden mezarlıḳdan cāmīden‿eve gelillerdi. gelin‿ata binerdi gerisi bürgülü 

olurdu.  

(28)
asker‿0rlaması da var‿o da köyün dışında d rmenüstü diriz‿ora 

birigiller gėdeceg‿olan‿askerler. hocamız gelir, diziliyolar bỻle sıraya 

ġoruyuyoruz. 
(29)

sırada bỻle doāsını yapar‿0rlarız‿oñdan sōna 0r parasını veririz

‿ellerimizi öpeller ġınalarını aḳşam yaḳarız. askeri omuza almaya daşa bastırma 

deller. 
(30) 

ordan gelirke de biraz‿ufaḳ çalılardan toplāraḳ geliriz‿o ufaḳ çalıları 

askerden gelesē ġadar dışarı daḳallardı. evel‿öyleydi. elimize geleni toplardıḳ. 

ġonyada narācaḳ. işte öyle y‚nim.  

(31) 
çocuḳ‿oyuncaḳlarımız‿olurdu. çellik‿oynardıḳ. birigirdik‿amcamıñ 

ġızlarıñı ōlanlarıñı toplardıḳ ġonşuları toplardıḳ. minik‿oynardıḳ. işte daş‿

oynamasına minik derdik biz‿öyle. 
(32) 

şöyle bi çizgi çizerdik‿ortu yire. dubaḳlar 

vardı böyle daş dubaḳları. daş dub(  attın mı o çizginin‿

benim‿olurdu. 
(33) 

biri bekçi olurdu ora bi daş dikerdi ordan‿atardıḳ ġārī bóyle. o 

min/ vurdun muydu o ardına düşerdi. 
(34) 

topr( yıġardıḳ‿üstüne su dökerdik‿o 

tapılaşırdıḳ bóyle beri yandan‿o yandan‿o yandan ġapı açardıḳ göz‿açardıḳ şöyle 

o da harmanbiş‿olurdu. sıḳıştırıydıḳ ‿şöyle göz‿açardıḳ bu yandan. 
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Derlenen Kişi: Mehmet KOCAMAZ 

Yaşı             : 69      

Memleketi     : Konya/Taşkent /Kongul 

Konusu : Oyunlar, eskiler, hikâyeler  

11.Metin 

arab‿oynu: 
(1)

ġasımda, ġasım‿ayınıñ soñunda, ġoç‿ayrıld¨nda arap‿oynu  

oynallar. om beş yirmi gíşi  mÀlleden çıḳallar, seniñ‿eve benim‿eve, üzerlerine 

çañları daḳallar‿eski elbiselerle yüzünü kömürlerler, ġaralallar‿eve gireller. 

(2)
cümbüldü cümbüldü cümbüldü oynallar. 

(3) 
kimisi bekmez ġatar, kimi un ġatar, kiminden para toplallar. o gece 

toplallar. ertesi gúnü o paraya geçi alırlar ziyāfet çekeller. aPla buPla ayrı. o bacadan

‿uzadılır bunuñ‿adı arap‿oynu. 
(4) 

işte bu, ġasımda olur‿ev‿ev‿ev‿ev. her 

yanını ġaralallar, kimse bilemez. gümbürdü gümbürdü oynallar, arap‿oynu deller. 

(5) 
kimi bekmez veri, kimi un veri, kimi para veri. onuñla bi geçi alıllar. bekmez ‿ile 

un‿ula da helva yapallar, yeller. 

aPla buPla: 
(6) 

aPla buPla bi ayrı. bacadan‿uzadılllar, aPla buPla aPla buPla aPla 

buPla. içerden bi armıt ġatıveriler, ceviz ġatıveriler. ġıyafeti filan yoḫ bunuñ. 

iPrayim gibi on‿on‿iki yaşında çocuḳlar‿aPla buPla der. 
(7)

kimi sebedi keser, kimi 

içine ateş ġatar. 

(8) 
kimi kül ġoyar, kimi armıt ġoyar. kül mül ġorsa bacadan‿aşşā aḫıdıveriyiz. 

 “vereniñ bi ōlu olsun 

 vermeyeniñ bi sümüklü ġızı olsun” 
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derdik.  

ġallen ġuyusu: 
(9)daşkette çoḳ ġar yÀr. soḳaḳdan soḳÀ geçilmez. buñu şaḳacınıñ 

biri oyar‿üzeriñi güzelce örter. ordan bi gelen‿adam‿ordan düşer. 
(10) 

ondan soñra 

buñu kim yaptı ġaralar  ġusası  dėye b(rı feryād‿ider, yaşamayası dėye ilenir. bu 

durum böyle. 

gevsülük: 
(11) 

herkez kirli çamaşırı toplar‿ilēne dolduru, bi tarafına da çalı yükler, 

gevsül% gėder. orda ilēniñ‿altıñı yaḳar. ondan soñra kirli çamaşırlara suyu döker, 

toḳurcāla taḳıdıḳ tuḳuduḳ taḳıdıḳ tuḳuduḳ yıḳallar. 
(12) 

ondan soñrada eñ soñraları da 

kendileri yīḳanır. ondan soñra çamaşırı eşşē sarallar geliller. pür dalıyla ilēn in‿altını 

yaḳallar.
(13)

 pür dalınıñ birini de suyuñ içine atallar suyun sertl/ gitsin dėye. ya da 

ılımza atallar, ılımzayı da davarlarıñ‿altından‿alırlar.  

(14)
gevsülükden her mÀllede bi tane olur. üç tane vardı. herkez sırayla 

yıḳardı. arḳa arḳa arḳa arḳa yıḳallar. 
(15) 

kil de atallardı çamaşıra, evelin yumuşatıcısı 

işte. biri sarılarda biri sultanda biri de curabandaydı, isimlerini sana sayıverem. şindi 

ġaḳdı gitti hepsi. 

hoca: 
(16) 

hocanıñ biri bi köye imam durmuş. ġalenderiñ biri adaḳ ġurbanı adamış. 

hocam ben bi adaḳ‿adadım buñu kesecem bunu nası d(dacam demiş. hoca da ne 

var d(tmasında demiş: 

 
(17)

başından başladıḳ başı hocanıñ 

 döşünden başladıḳ döşü hocanıñ 

 
(18) 

eti altıya taḳsim‿ėttik beşi hocanıñ 

 derisini zay ‿ėtme postu hocanın 
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(19) 
hocam nesi ġaldı gersin geriye hepsini sana veriverelim demiş fakirde. 

hoca fetvāyı öyle vermiş yāni. 

nişadır: 
(20) 

ġalaycılarıñ pīri selmānī paḳ nişadırı nası bulursuñuz dėye bulmuş.  ġabı 

ġalaylayac(nda bi gün bi çıraḳ bi yere giderken‿ustañ ġabı ġalayladı mı demiş, 

ġalaylayamadı demiş.  
(21)

çıraḳ, usta ġarşıma biri çıḳtı, baña ustan ġabı ġalayladı mı? 

dėye soruyor, demiş. usta da: sen ne dīyoñ, demiş. çıraḳ da: ġalaylayamadı dedim, 

demiş. 
(22)

yarıntası gün gine ustañ ġabı ġalayladı mı demiş, ġalaylayamadı demiş. 

usta, bu sefer de ġalayladı di bÀlım, dimiş.  

(23)
o kişi gine, ustan ġabı ġalayladı mı? dimiş çıraḳ, hee ġalayladı, dimiş. 

adam da e nişadırı nerden buldu ya diyince çıraḳ,  nişadır nişadır dėye dėye dāda 

daşda nişadır‿aramış. ġayalarıñ‿arasında nişadırı bulmuşlar.  

(24)
nişadır, ġalayı yörüden duz gibi bi toz‿işte. selmānī paḳ ġalaycılarıñ pīrī 

işte. nişadırı bulunca ġalay dutuyor‿işte. 

ġısaç: 
(25)

demircilerinkini de köpekler bulmuş nası amma bilmeyorum. eskiden 

demirci ustaları ġızġın demiri dutmaḳta zorlanırmış. bi gün bi köp n‿ayÀyla kem/ 

ġıstırd¨nı görünce ġısaç yapmaḳ aḳıllarına gelmiş. 
(26) 

ġısaç: demircilerin ġızġın 

demirleri dutmaḳ için ġullandıkları maşa gibi bi ālet‿işte. berberlerinki de aynalı 

paḳ‿amma onu bilmeyorum. 

yörük: 
(27) 

yörük, cuma gún daşkende gelmiş cuma namazıña. er/ñ başında bi kemik 

görmüş. 
(28) 

isābėt‿olmasıñ dėye daşkentliler bi kemik‿asmış. oñdañ soñra gece ben 

bu er/ yoläm, demiş. gözüne kestirmiş. çocuḳ da buñu duymuş, erik Àcından‿almış 

cevüze ġoymuş.  

 
(29) 

yörük de aḳşam‿erik yolmaya gitmiş, tābi kemikli belli ya. varmış cevizi 

yolmÀ. hem yolar‿ımış hem yermiş: 

 
(30)” 

adıñ‿erik, dadıñ‿erik 
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      À mı kesildin‿a beylik” 

demiş. yeşil cevizi yemiş. 

yörTn senesi: 
(31) 

bi cuma namazında yörTn biri daşkende gelmiş. gelmiş, 

daşketliyi hėş misafir‿almaz‿ımış.  o da çorbaya bi ġalıp sabın dōramış, yörük‿

amel‿olsun dėye.
(32)

 hoca b3n demiş, çoḳ vaaz‿idecek‿ileri gidelim‿öñ safa 

oturtmuş. öñ safda oturunca ġarnından bi isal bi isal ġarnına bi ārı dutmuş, camiye 

sışmış, ġoymuş varmış gitmiş yörük. 
(33) 

eşşek de ġalmış. bıraḳmış gitmiş, alamamış

‿utancından, camiye yapınca. 

(34) 
aradan‿om beş yirmi sene geşmiş. yörük, yazar‿unutturmuşlar dėye 

geliyorumuş, ġadınlar da çay boşunda çamaşır yıḫallar‿ımış. biri der‿imiş benim‿

ōlan‿on‿iki yaşında, biri der‿imiş‿om beş yaşında, biri de yörük camiye sışt¨ 

sene dōdu benim‿ōlan demiş. 
(35) 

vay‿avradını bilmem ne yapt¨mının taşketleri dā 

unutmadı dėye dönmüş gitmiş yine dönmüş gitmiş. müsāfir‿almaz‿ımış yörük. 

müsāfir‿almayınca da sabın ġoymuş. bi dā aḫıllansıñ da alsın dėye. 

köydeki salata: 
(36) 

sirken, yapışḳan‿otu, yarpız, s5n‿ufā ondan soñra işte bunları 

toparlarlar yīḫarlar. getiriler salata yaparlar. yumurtası da yoḳ y( da yoḳ sirkeyi 

dökeller yeller. köy yerinde elli sene öncekki… ha eñ‿ėyi şey‿işte. elli sene 

önceki. 

avcı müftü: 
(37) 

hādim müftüsü ava  máraḳlıymış.  bir gün‿Àlarla beylerle ava 

gitmiş. keklE bi atmış; keklik uşmuş, varmış, gitmiş. vuramamış. ey keklik demiş: 

(38)
keklik ben seni: 
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ġırmalı tüfekle vurduracādım 

 ġınalı ellere yolduracādım 

 
(39)

pirinç‿aşına saldıracādım 

 Àlarla beylerle de yiyecēdim 

 

(40)
şinci gėt köylünüñ‿eline düş. 

 sırma tüfēle vursuñlar. 

 
(41)

kemreli ellerle yolsuñlar, 

 tarhana çorbasınıñ içine de salsıñlar. 

 bi ġıçıñ dönsüñ, bi başıñ dönsüñ. 

demiş. 

haḳ: 
(42) 

birgün bi ġoyun‿Àsı, ġoyun satmÀ istambola gitmiş. vāpurdan‿inmiş; ġıl 

şalvar, ġıl ceket, elinde deynek bi berbere girmiş. berbere demiş, bi tıraş‿et.
(43)

 

berber bi tıraş‿ėtmiş, küt bıçāla ġazıya ġazıya. bunu çoban dėye her yannı ġan‿

içinde ġoymuş. adam da gitmiş, bi sar lira vermiş, tıraş‿olduḳtan sōna. 
(44) 

adam‿

allah‿allah nē böyle yaptım ki dėye ardıña düştüyse adam gitmiş. 

 
(45) 

tekrar bir‿iki ay sōna ġoyun büyümüş bi dā gitmiş. À gine berbere 

girmiş. berber güzelce tıraş‿ėtmiş,  ġafayı gözü yıḳamış. adam çıḳarmış beş ġuruş 

vermiş. 
(46)

  nėye bu beş ġuruş, olur mu demiş. geçenki tıraşın haḳḳı bu beş ġuruş, 

b3nkü tıraşıñ  haḳḳı da bu sarĭ lira demiş. ġoymuş, varmış, gitmiş. 
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dolaḳ: 
(47)

aynı À bi malfoturacı dükkânna girmiş. ipekli var mı şu var mı bu var mı 

sormuşlar. Àya sen bunları alamañ demiş, o köylü dėye. ardında da üş dört çoban 

var‿ımış. peki demiş şu ipekliyi indir, onu indiri, bunu indiri… 
(48) 

beldirmiş 

beldirmiş, çobanlara demiş ki ayāñıza alıñ dolaḳ yapıñ  buñu demiş. ġoymuş varmış 

gitmiş. adamlar da şaşırmış, À old0nu bilememişler. köylü  olunca… parası çoḳ ya 

ipekliyi dolaḳ yaptırtmış. 

áşḳıya: 
(49) 

birgün bir‿áşḳıya doḳsan doḳuz tāne adam‿öldürmüş. hocaya varmış, 

ben demiş hocam doḳsan doḳuz tāne adam‿öldürdüm. bunun gün(ndan nası 

ġurtulacam demiş. 
(50) 

köyün kenarına var, bi bostan‿ek,  gelene geçene ikrām‿et 

demiş. gelene geçene ikrām‿ėtmiş, herkez memnun‿olmuş. 
(51) 

ondan sōna bi 

postacı geçiyorumuş, at‿ıla suratlı. dur dur demiş‿o da durmamış. çekmiş‿onu da 

vurmuş. yüz‿olmuş. 

 
(52) 

hocanın yanna varmış. böle böle yaptım ben demiş. ne yapacaz. tamam 

demiş‿o zaman. bostan‿ikram‿ėttin mi s3t‿ektin mi s3t yeşerdi mi tamam‿o 

zaman günān ġalmamıştır dėye başından savmış. 

temiz ġalp: 
(53)

birgün‿iki ġardeş‿iTTahılaşmış. çoban demiş benim ġalbim  dā 

temiz demiş, o demiş benim ġalbim temiz. peki demiş. 

 
(54) 

aradan günler geşmiş. çoban bi mendili almış gitmiş, ġonduracı dükkânna 

varmış. ondan sōna sarılmışlar‿öpüşmüşler. bu neci demiş. sana hediye süt getirdim 

demiş. 
(55) 

iki bayan müşteri gelmiş. çobanın ġarni bozulunca süt‿aḳmÀ başlamış. 

müşteri gėttikten sonra gördün mü demiş. kimin ġalbi temiz kimin ġalbi şey. 
(56) 

gördün mü şehirde ġalbi māfāza ėtmenin‿ömrü bu ġadar. dāda ne var ġalp māfāza 

ėtmesinde demiş ġonduracı. 
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Derlenen Kişi: Ümmü Gülsüm BAYRAM 

Yaşı             : 75   

Memleketi     : Konya/Taşkent/Avşar 

Konusu : Çocuk oyunları, gelenekler, önemli şahsiyetler, yemekler, anılar, 

uğurlamalar 

12. Metin 

cınġıllaḳ: 
(1) 

cınġıllaḳ filan ġalmadı ġāri, geldi geşdi ġaş seneler‿oldu. hepisi eskide 

ġaldı. şȫle Àcı oyallardı. bi sefer şȫle bir dikme dikeller‿o dikmeniñ başını da 

düzeldiller, ora Àcı giydirirler. 
(2) 

bi tarafını da biri ġırlandırıydı. naḫıl seker‿idik 

naḫıl dolanırdıḳ. fırıl fırıl dolandırıllardı. 
(3) 

şindi o yoḳ‿onlar ġaḳdı. biri ġarşıya 

binerdi biri götünden ġırlandırīdı. Àcıñ götü yere ererdi. ġırlanīdıḳ. o havaya çıḳardı 

ġāri. düşmez‿idik şindi onlar ġayıb‿oldu. 

dTnlerde: 
(4) 

eski eski dTnlerimiz‿iyiydi. şindi iyi d l. eski dTnlerde yirmi otuz 

hayvan bulullardı. dTn‿odununa gidellerdi. bi ġısmı ġız‿evine bi ġısmı ōlan‿

evine yıḳılıllar‿ıdı. 
(5) 

ġoca olullar‿ıdı. arap yapallardı götüñe vurullardı oyun‿

iderlerdi. ġocäyi arap döverdi. millet gülüşürdü. yirmi otuz tüfekçi oludu. tek tüfek. 

(6) 
o atmış tüf  gelin‿arḳada atta binili alayı öñde. düvüşçüler‿on beş kişi düvüşçü. 

gelinlere çember bālanırdı. o tüfeklerden ġāri her mahallede bir‿atallardı. 
(7) 

çuḳurun 

tüfekçileri meşurdu. bir‿adam‿öldü ġayınının dTnünde tüf  şurdan soḳar‿atarke 

de patlamaz, ondan kelli bacaḳtan gėtti adam‿ȩldü adam. sabaḫına o gelini öyle 

ėletiverdiler. 
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(8) 

pancarlı çorba bişirillerdi ġınada verirlerdi. herkezi dāvet‿idellerdi. 

nişanda altın daḳılırdı. ayaḳtan başa deki daḳın‿atar. bizim köyün‿ādeti kel hem de 

altın daḳar. 
(9) 

yaḳınlar bütün‿altın daḳar. şindiki dTnlerde oḳundu olunca 

habarımız‿olur. 
(10) 

o oḳundunuñ yerine ne münāsib‿ise sünġar mėnder, çamaşır 

makinesi, ḫalı, ġalepe bizim‿ürüsümümüz bu. aḳrabaya yardımımız‿olsun dėyi. 

bizim ürüsümümüz böyle işte. 

 
(11) 

dTnlerde davıl çalarlar‿oynallar. sallamıy da oynallar. köçek deriz‿ėyi 

oyuna da vurullar. evel çoḳ davıl çalardıḳ. unuttum ġāri. 

yaḳım: 
(12) 

ȩlü öldTnde bir-ki yaḳar yaḳar‿ālarız, dolanı gėderiz. ġocam‿öleli elli 

otuz sene oldu. ne ġadar‿āladıḳ sıḳladıḳ.  
(13) 

dönmedi geri, olacaḳ‿oldu. otuz 

senedir çocuḳları büyütdük, oḳutduḳ memur‿etdik. üstteki ȫretmen, bu kütüpāneci. 

herkez‿ayrıldı. bi delikde oturuyuz ġāri. 

(14) 
hėç‿aḳlıma getirmezdim‿ölümü, 

felek ġırdıñ ġanadımı ġolumu, 

geç yaşında mehir gördün‿ölümü. 

deriz‿a larıñ. 

(15)
ebeb‿oldu ebeb‿oldu 

yandı  cEr  kebab‿oldu 

zalım dertler sebeb‿oldu 
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ne yapalıñ ġonşular 

dersin. 

ġarışıḳ: 
(16) 

bir‿adamla çekişsen dövüşsen‿ilenisin. allah belanı versin dersin. 

ondan geri genşl/ne doyma, muradına erme dersin bedToaları öyle dersin‿emme 

allah geçirise geçirir geçirmezse geçirmez. 
(17) 

her dem var bunlar‿evelden var. haz

‿ėtmed/ñ‿adama ilenīsin. muradına erme sefalarını sürme, bana ėtt/ni allah da 

saña versin, belānı allah versin benden bulma dersin dolanı gėder. 

(18) 
hėş ben nenni de sỻlemedim‿öyle şey de yapmadın çünkü ġocam‿öldü 

çocuḳlar güççük ġaldı. çocuḳları ben böyüttüm. işiñ‿elinden nenniye kim haḳ 

verecek. 
(19) 

bir‿elim salıncaḳ sarī, bir‿elim yonca biçer‿ekin biçer ne çektim ben 

herkeş‿şindi ev‿oldu mal‿oldu sen nerde ġalırsan ġal. 
(20) 

şindi ne var her şey bol. 

yėycek de gėycek de bol. huzur yoḳ. eskiden yoḳluḳ var‿ıdı. şurlarımız yamalıydı. 

şindi yamalı nārāsın. 
(21) 

ancaḳ bi pate s5n‿eker millet başḳa bi zat yoḳ iş güş yoḳ. 

ben‿ekmen zāten ben‿ayl¨mla yeriñ ben. 

(22) 
dTnlerde ġuzum‿işte erkekler söylerdi ġayri çalġıcı getiriller. ġınada 

geşler ġınäyi söyler. meselā: 

(23)
ġız‿anası ġız‿anası 

      hani bunun‿öz‿anası 
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(24)
deller deller‿öte yannı. soñra bunu deller ben‿onları bilemem‿unuttum 

yetmiş beş yetmiş‿altıya girdim. 
(25)

ben çoḳ davıl çalardım türkü ç¨rıydım tỻbeye 

geldim hatimlerdeyin şindi. allahım ġabul‿ėtsin. 

(26) 
ėşte bubam‿az yoḳliydi variyetli d l‿idi. yedi ġardaş‿ıdıḳ. doḳuz 

ġardaş‿ıdıḳ‿ikisi ölmüş. yedi ġaldıḳ. işte bubam beni önce bi kele verdi amcamıñ

‿ōluydu herif‿olur didi verdi deliydi. 
(27)

yedi sene durdum. soñra beni göñüllü 

ayırdı bubam. oñdan soñra bu ġocam da iki sene nişanlı durdu bi ġızla. orta yere 

tüfek bıçaḳ girdi. 
(28) 

ġız tarafının dayıları vermemek‿istedi. biri baña geldi işte 

evlendik. yirmi sene evli ġaldım. iki ōlan bi ġızım var. 

(29)
cillev vardı evel şindi yoḳ‿ardiya diriz şindi, ġayıtların‿old0 yer. 

samanevi vardı küplüev derdik. çeşmeler nārāsın muñarlar mahalle arasındaydı. 

muñar derdik mahalle çeşmesine. nādar farḳ var. 
(30) mardinde ġaldım ỻretmen‿

ōlumla. zoba silkerdik eyri boyunu al gel derdim deyze eyri boyun neye diller, dėye 

sorallardı. onlar dirsek dirmiş. 

oyun ne olacaḳ ġuzum. evelleri göresek vardı, görenek vardı. 
(31) 

evelleri çoḳtu şindi 

ġaḳtı. biz sabÀ dek davıl döverdik. yılda ben‿iyiydim şindi unudur‿oldum. uçan 

ġuşu yazardım. beşe ġadar gittim. eski yazıyı gelin‿olduḳtan sonra belledim. 
(32)  

maşallaḫ gÓzel‿oḳurun. emme şindi hesáb‿et çek gėttim de üzerine düşünce 

belledim. bellem‚nler de var. 

(33) 
işte ġuzum sevgi sayġı ġaḫdı. evel‿aḳrabalar ġıymatlıydı hatrı vardı. 

hāyā vardı. şindi yoḳ. sen sensin ben ben. evel yoḳluḳ vardı herkez muştac d‚l‿

emekli. 
(34) 

evel yoḳluḳ vardı ondan muştācīdı herkez birbirine. şindi paralı herkez. 
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meselā ġoca ġarıları çīrıdıḳ‿āşama dek‿ekmek bişiriydik beş‿on dürerdik‿onu‿

alır gėderdi. 
(35) 

şindi parasıyla gelmez. eski öyle bir döndü kü öyle bir zamanḳı. biz 

şu evi yaparḳan beş kişi döner gėderdi gerisin geri. hatır‿uçun gelillerdi. şindi paran

‿ıla bulamıyorusuñ. 
(36) 

baḳ‿eski nādar dönmüş. hele biçē geliriñ‿olmasın yand¨n 

gún. üş ġatlı ev yaptıḳ biz şindi bunu mēmet plan‿üzeri kendi yaptırdı. biz bu evi 

yaparḳa işçi filan bulmadıḳ. 
(37) 

şindi her şey paräyle başḳa yoḳ. gelin‿aldım gelinle 

üş gün durdum burda mēmet ben yalınıcca ben duramācañ dėye beni de aldı gėtti. 

çocuḳlarımıñ ırātı iyi. güveyim de belediyede başkâtip. 

(38) 
ayaḳḳabıya şey derdik siz bilmezsiniz yemenīler var‿ıdı. ġaradalı, 

altlarında ġabara çaḳılıydı. uşlarında demir vardı. bir de iskarpotin der‿idik gene 

onların da altı çıḳla ġabara yüzü kelik. şindi naylon. 
(39) 

ḳıyáfet‿olaraḳ da eskiden‿

alaca gėyerdik. ġutlu vardı. balġaymaḳ derdik şöyle erbişemden. şindi şunnarı bile 

gėyen yoḳ. ben dikeriñ diker gėyeriñ. 

(40) 
evel‿öñcek var‿ıdı. ipten doḳurduḳ. riydik bir de ġolan doḳurduḳ. 

ġuşaḳ belini dayıyoru. öñcek uzun‿iki şaḳ olur. 

(41) 
beşik vardı. bi de sibek‿olurdu aynı ġocalar c=ra içer çıb¨ dolduru ya 

onun gibi. büzdürǖdük‿ōlan çocuḳlarına dutardıḳ. ondan‿ārı çömlek‿inerdi.
(42)

 

ġızların‿uzunluḳ diye bi şey‿olurdu naylondan. şindi herkez ġundÀ beler dolar 

yatırdır. 
(43) 

evel‿ay ġuzum varlıḳ yoḳ. ġucaḳ yorġanı deriz. doḳuz yamalı olurdu. 

şindikki gibi naylon yoḳ, çabıt yoḳ. sırtlarımızı bozar‿altlarına ġoyardıḳ. öyliydi 

şindi ne var. 
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(44) 
çamaşırı sabınla ġalıp sabunla yıḳardıḳ. toḳurcaḳ olurdu. bir‿elimizde de 

kevkir, götü şu‿adar‿uzun. āzını kendimiz‿açarız‿ekeriz‿onu biz. içinin‿etenni 

alırız bunun‿içinde su içeriz. 
(45) 

peyġamber‿efendimiz her zaman bundan‿içermiş 

suyu. ben‿evel çoḳ‿ekerdim şimdi ekmeyiverdim, bunu böyle bir‿elimize alırız‿

öñümüze çamaşırı ġoyarız. 
(46) 

toḳurc( şöyle çamaşıra Tek getirisin, ı şırırsın. vura 

vura öldürürüz‿oñdan keli avḳalarız. suyu burdan dökeriz. kiri iyi bi ı şalarız 

şöyle.
(47)

 öyle yurduḳ şindi makineye at gėt. çoḳ çektim ben. ġocamı ġaybėttim birini 

çekiñ gelim desem birini oḳuttu birini oḳutmadı deycek. ben yedi gún ba  sürdüm.
(48)

 

yedi gún millete yalvarı yalvarı bi hoş‿oldum; otu var, budaması var. birgún 

mēmedi köye getiremedin ġazanamamış. dersāneye yolläyin dedim. deycēm ne 

günler geşti. yapma ben yalġızım dedim. 

(49)
ġızım‿altı sene halı doḳudu. ġızı da götürdüler‿aymanasa verdiler. ġuran 

ġursuna. üş çocuḳ‿oḳur ben bi ġarı, gelir yoḳ. gėttim ġızı çektim‿aldım, halıya 

soḳtum‿arḳadaşların yanna. 
(50) 

o halının parasıyla üç çocuḳ‿oḳudu. ġız‿oḳumadı, 

gene yeter ġurānı bilir, sūreleri bilir. ben de mesūlet yoḳ. yüzün ġırışmaz derler. 

namaz‿abdastın‿ecriyle mi? işte allah beni yaşadıp gėder nörüyüñ. 

aş: 
(51) 

tarhana aşı vardı onu yerdik sabāları. yanna bi bekmez ġatar yerdik. patatez 

yerdik. ırāmazanlarda bile su bulmaya gėderdik gece. emme şindi baklavӑlar 

börekler… 
(52) 

ġaramıḳ‿aşı bişiriyiz baharın. bulġuru yā‿ıla ġavırısıñ suyunu 

dökersin su ġaynar‿ıcıḳ bulġur bişer. indirīc‚nde ġaram¨nı atıverisin ġıyd¨ñ‿ılan 

yud0n‿ılan, ġaramıḳ dikeninden. 
(53) 

keşkäk dögerdik yarmá iderdik‿ayranlı aş 

bişirīdik. şindi onu hėç‿ėtmezler bazı benim ġıza ben bişiriveriyiñ. şindi kek börek 
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nesil döndü. 
(54) 

evel şekeri bulamazdıḳ. bizim‿analarımız babalarımız‿ėyce 

mundar‿öldü. anam dama bi tava ġoyardı o dolardı onla yıḳardı. gevsilik filan 

yVdu çeşme de tā cāminin‿ordäydi. şindi daḳḳaya bir‿övelerler çamaşırı. 

(55) 
bir de şöyle: fākīri,  zenginle yarışıyoru bu esirlerde. yarışma sen zenginle. 

ille onun yapt¨nı o da yapacaḳ. emme müsāfire baḳallar müsāfirperderler bizim 

köylüler. 

alatadaki ġaza: 
(56) 

benim bi torunum vardı belki duymuşsuñuzdur balcılarda bi 

yıḳık oldu ya. altı sene ġonyada oḳudu hoca çıḳtı. orda ġaza meydāna geldi ben 

gėttim gāri. ölüler çıḳar biri der bizim d‚l biri der bizden d‚l. 
(57) 

megere bizim‿

ölülerimiz sabah saat dörtte orda patlama old0nda şu evde yatırḳa uşmuşlar 

dışarıya. uçar‿uşmaz‿altı kíşi ölmüşler. 
(58) alatalılar hādime yatırtmışlar. dėyiveriñ 

bize. aramāñ diyiñ bize. biri geldi sen gibi. nerelisin dedi avşarlıyıñ ġuzum dedim 

ḳaç yaşında dedi on doḳuz dedim. 
(59) 

foturafı yoḳ mu dedi meger‿isem ġameraya 

alırmış beni. benim bi zattan habarım yoḫ. bir-ki Ta ġonuşturdu beni. o şeyleri Ta 

almanyadan görmüşler ġardaşlarım bura telufun çektiler, apla sen nāran 

televzunda… 
(60) 

baḳ ġāri sen. nādar‿unudalıḳ deriz‿unudulmeyyoru. ben‿o ġızı 

unudamācañ. aḳlıma geli ki cErim ġaynar. 
(61) 

selvi gibiydi şindi ġuzum dedim 

mādem‿ona nāsip‿olmadı ortanca ġızı verelim dedim. oḳumā verdiler‿onu. iki 

senelik‿oḳudu. duruyoru ġāri.  

(63)
mināreniñ‿ālemi 

taşlar ġudret ġālemi 

mādem doḳtor d ldin 

niçin‿açtın yāremi 
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(64)ġoynadan çıḳtım da 

başım selemet 

balcılara geldim de 

kopdu ġıyāmet 

çocuḳ dVnca: 
(65)

çocuḳlara yapılma mı bi şey, yapılır. kimisi ġurban keser biz 

kesmedik. fākir‿idik. oñdan soñra işte beş yaşını böyüdürsüñ gėyidirsiñ, ġuşadırsıñ, 

dillenir, ellenir. ġırḳı çıḳmadan duzlallardı. 

(66) 
kütük dökeller. hėç‿ōlu olmayan bir‿ōlu olunca kütük dökeller. kütük 

dėyė meselā mēlit gibi şi oḳudullar herkez bi kütük‿alır‿omuzuna o kütT ōlanıñ 

yanna yāni bubasının‿evüne ġollar, ekmē yėyen d5 ġoyan çıḳar. 

(67) 
bulġur ġaynadıllar dişleri eyri çıḳmasın dėyi. būdäyin‿içine baḳla nVt 

ġarıştırıyız ġoca çençerelere vururuz gölleyi bişiririz. millete tepsi tepsi d(dırız. 

onların‿içine para atallar.  

(68) 
çoc0n yanına ikitap ġollar ġalem maḳas ġollar. o çocuḳ‿ikitabı alırsa 

hocӑ‿olur. eger maḳası alırsa terzi. eñer ġalemi alırsa oḳur, ópar başına çıḳar deller. 

asker‿0rlama: 
(69) 

burda pek yoḳ. ġonyada var. güççük‿ōlan gėtt/nde. burda 

birigiller şỻle caddaya herkez birigir gārı ōlu uş) aḳraba ḫısım gėdecek‿olanların. 

namazını ġılallar. 
(70) 

āşam ta saat‿ona dekli bire dekli herkez ġaç‿asker‿ise ġapı 

ġapı dolaşıllar. 
(71) 

arlıḳ ġolundan ne ġoparsa verir. ellerini öper. emme ġonyada ỻle 

d l çalġı çılġı var‿arabanın ġaḳac) yere varıyollar. 
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avşar: 
(72) 

vallā olları biliriñ‿emme unuttun. ama bu avşar‿eskiden parçá 

parçaymış. on‿ev bi yerde beş‿ev bi yerde. yellerini gösteriyorlar. öyleyimiş‿imiş 

soñra bi harb‿olmuş cihan harbi mi ne. 
(73)

o harpten geri herkez hep bi arıya 

birikmişler. neden? ġaçaḳ‿alıvermiş her yelleri ġorḳularından bir‿arā birikmişler. 

buranıñ ayrı ayrı adı var. 
(74)öteyaḳa yoḳarı mahalle depecik. emme yoḳarı mahalleye 

çamdibinden ġarancıdan gelmişler. hep göçėbėymiş bura. 

molla hasanlar: 
(75) 

bizim sülaleye molla hasan derler. benim‿ebem varmış; 

dedemi, dört çocū bi delikde ġoymuş gėtmiş. ben‿otuz senedir yalnızım 

ġonyalılardan bile gelen‿oldu gėtmedim. 
(76) 

dört çocuḳ ġonur da gėdilir mi. bi 

babam varmış büyük, ġaramanda hafızlık‿idermiş; emme eve ġardeşleriniñ yanına 

gelmiş. dedem‿irahmetli şu bacaḳlarını bālar yatar‿ımış, peyġamber‿efendimize 

uyacan dī ȫle idermiş.
(77)

 meselā memiş‿efendi var‿ımış, duyar mısınız? hasan 

hoca efendi varı‿dı çetmili, onlarla arḳadaşmış dedem. yarın, er nerde belli olur? 

ġabirde diye dellermiş birbirlerine.
(78)

 neyse ölmüş dedem. dedemiñ‿öldT onlara 

malum‿olmuş. kimse duyurmamış‿oyusa. ġalblerine dammış. 
(79)

ġolan da ȫle bālı. 

ġolanı ȫle çezmişler.  yuyacaḳlar yıḳayacaḳlar ya ayaḳlarıñı uzadamamışlar hep 

bālarımış ya büñgeşmiş ġalmış. neyse yumuşlar‿arıtmışlar. 
(80) 

ġabirde kefiniñ‿

ayaḳlarıñı çezeller ya bilir misiñiz? evel dTlerler soñra çezeler ya! çezdikleriñde 

ayaḳlarını uzatmış. eskiden başında oturuḳan verilerdi dalḳını. 
(81) 

şindi ġorḳudan‿

uzaḳdan veriler dalḳını.  iPrÀm hoca dedemiñ dalḳınını veriken dedem ġabirden 

seslenmiş sen bıraḳ ben veriyim kendi dalḳınımı demiş. 
(82) 

hoca altından‿

aldırıvermiş. hoca bi saat bayıḳmış, ġaldıramamışlar, ayıḳdıramamışlar; soñra 
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ġaldırdıḳlarında evine götürmüşler. ġırḳ ġoca var‿ımış hepisi ġorkmuş. 
(83) 

benim 

dedem‿ȫle molläymiş. şindi torunlarıma da derim; sizin dedeniz molla, kötülük bize 

yaramaz, sövmen, küfrėtmen derim. evinizi ocānızı bilin‿öñünden geçmen 

kimsenin. dutallar‿ıdı sözümü. 
(84) 

ondan keri,  bi aḳraba baña el‿öpe geldiklerinde: 

sen bunları nası terbiye ittin dī sordu. ben nahıl terbiye ideyin,  benim hattım mı, 

allah terbiye itmiş dedim. 
(85) 

ben bu çocuḳları öñüme alır‿oḳuduruñ derim. sen‿

iden mi didim: yo didi o zaman terbiye olmamış demen çocuḳlarınıza, didim. aḳrabıy 

bilmez şindi çocuḳlar. 
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13.Metin 

eskiler: 
(1) 

şindi şỻle yāni beş‿altı gíşi oluyor meselā biliyo musun‿onlar yüzünü 

ġaralıyo ona arap deniyor. oñdañ soñra işte başḳa birisi boynuna böyle çañ daḳıyor, 

çañ daḳan‿arḳasına bi yastıḳ ġonuyor, bi heybe oñdan soñra böyle eyiliyor‿işte biri 

de böyle çekiyo, arab‿olan çekiyo bir kişi de sayacı… 
(2) 

sayacı, yani isteyici, 

toplayıcı... adamıñ ġapısıña varıyo, güm güm güm vuruyo. işte biz saya oynuyoruz 

zahra verin ġoluñuzdan ne ġoparsa…  
(3) 

meselā būday diyoruz ya biz‿onun genel‿

adına zahra deriz. hubūbat deniyo ya burda zahra; būday‿arpa çavdar darı hepsine 

denir. 
(4) 

getirir ġolundan ne ġoparsa heybeye döker, allah senden  razı olsun der. 

arap var‿orda onun boynunda çan daḳılı gāri af‿ėdersin‿o biraz‿eşşek‿olmuş‿

oluyor. 
(5) 

götürüyor ya yükü. oñdan  soñra ee ikisi şỻle bi oynallar‿adam zahra 

verdi ya. ne ġadar zahra ya da başḳa bi şey toplābilirlerse cevizdir‿üzümdür…      

(6) 
götürüller, satallar dükkâna. dükkâna gėdersin, ona verisiñ para vermez bozuḳ 

para yoḫ y‚n der. alacāsañ loḫum vereceñ ya da aḫ ḫelva vereceñ derdi. 

(7) 
heyre var kúp helvası var. oñu bişiriller‿oñdan soñra kúpe böyle basallar 

küpten ġışın çıḳarı çıḳarırız. analarımız, ebelerimiz‿üzerine bỻle yumurta şe yapar

‿onu gāri bỻle ġaşıḳ ġaşıḳ yersin. 
(8) 

biriktird/n şeyleri yahut tandır yapallar. şindi 

gideller su d rmeninde Ó ütüller‿onu un çıḳar‿ondan. onu alıllar, küp diriz tandır 

yapılan yer. 
(9) 

içine ataşı yaḳarız, içindeki küp ġızarır. böyle ġızarınca adam hamuru 
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yuñurur‿orda onu ora yapıştırı şeye alınır‿ordan. ö ürür‿o tandır‿ö mesi derler. 

(10) 
onu ayranla bi şerbetle meselā bekmeziñ içiñe suyu ġarıştırıyoz şaḳır şaḳır ‿

oñdan soñra yiyollar. 

(11) 
oña göre bi de yüzük‿oynu oynanır bizim burda. yedi tane fincan‿olur‿

on kişi geliyor beşi bu tarafta beşi bu tarafta adam saḳlar. yav bunun gözü bura 

baḳıyo. 
(12) 

şu fincana baḳıyo filan dirken‿onda mı bunda mı derken bunda der, 

hemen çeker ya çıḳar ya çıḳmaz. yeñilen tarafa yaptırım‿uyġulallar‿oña meselā 

deller ki ġardeşim bi helva edivereceksin. 
(13) 

biz‿ona siñek helvası deriz ya da su 

bulamacı suyla unun ġarışımından‿oluşuyoru. köftü gibi bi şey. onun‿üzerine ya  

dökeller.  

(14) 
bulamaş dā de işik. onun‿içiñe dirkeç‿atallar. dirkeç‿etiñ şey 

b)rsaḳları var ya davarıñ  mundar b)rsaḳları ve temiz b)rsaḳları onu böyle ipe 

yahut ta Àca gererler. orda ġurutullar. 
(15) 

yazın‿asallar ġışın bulamacın‿içine 

atallar. üç dört ġardeş de olursañ  şöyle dirkeç bulacam dėye tavanın ‿içini 

ġarıştırırsıñ. herkez bunu yapar. o dirkeç haşlama etten dadlı olur. 

(16) 
önceleri biz  şey yapardıḳ duzaḳ; at ġılından, ġuyr0ndan hemen gider 

duzaḳ yaparız. ibriz, s¨rcıḳ, serçe dutarız. bunlarla bıḳla yaparız. bıḳla; et, yumurta 

s5n şe yapallar. birinin‿ananesi yapıveri. eskinin‿av şeyleri böyle.  

(17) 
eskiden şindiki giyeceklerin hişbirisi yoḳtu ki. adam‿eskiden doḳuyor, 

çulfalıḳ deniyor‿ona. yün pantul‿olur‿onu depeller böyle. bi gişi ora durur bi gişi 

ora durur biri ortu yerde de oluḳ gibi tekne olur bi gişi su döker birisi de deper.
(18)

 

kepenek var ya aynı o gibi olur. bazıları yazın da gėyer. 
(19) 

ulan y‚nim ben bunu 
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māsus gėyerin, bundan sıcaḳ geşmez ki baña derler. eyirtmeç, çulfalıḳ, çarıḳ, iç sar ,̈ 

dö en, saban, buyunduruḳ, yular, semer, ö endire eski şeyler bunlar meselā. 

(20)
samanevi var. samanlıḳtan‿ayrı bi de in‚, tanaya, ġuzuya yeni şeylere 

ayrılan yer. mutfÀ cilli ev deriz duyduñ mu hiç? cilev deriz. helā denir, yüz numara 

denir. 
(21) 

ġusulhane hatta ġuslāne denirdi banyoya. sundurma oñdan soñra hayat. 

sundurma, çıḳan yer veya çeleñ, saçaḳ deniyor ya. meselā eskiden şu şey yerine 

hatıl. 
(22) 

daş duvarı yapıyor, bir metre yapıyor, onuñ‿üzerine  Àşdan böyle hatılları 

geriyor. böyle bālıyor, çiviyle çaḳıyor. bi de piştivan. 
(23) 

o zaman demir‿olmayınca 

nāpıyor‿adam‿o Àşların‿üzerine ardıç‿atıyor, sālam‿olsun dėye. buna da işte 

piştivan denir. hatıl, geçme şeylere denir. 
(24) 

daş çekerke tıraḳtör felan nārāsın. adam

‿eşşekle çeker. eşş n sırtına bi şey yapar tahtalardan, semerden‿ayrı, ona daşları 

ġor çeker. meselā külünk var, balyoz ya da Palyoz diyoruz ya. 

türkülerim: 
(25) 

kendim‿ek şey‿olaraḳ bālama çalarım. bu yörenin türkülerini çalar 

söyleriz. meselā böyle belediye şenlikleriñde filan. bura kendine has bazı parçalarım 

var benim kendimiñ. meselā avşarla ilgili: 

(26) 
yeşil‿avşarım 

avşarı sorarsan müslüman türktür 

Vzhan torunu yumr0 pektir 

yıldızhanın‿ōlu yür  paḳtır 

içi sevgi dolu merttir‿avşarım 

 

(27)
orta asyadan gelme aslımız 
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konya taşkente bālı köyümüz 

yüce allah‿için‿atar ġalbimiz 

aslına dinine bālı avşarım 

 

(28) 
baḫar gelir yaylalara çıḳılır 

obaları festiḳana ġurulur 

mustafa bayramıñ sazı çalınır 

torosların sazı sözü avşarım 

 

(29) bayramīyim seni nasıl‿añlasıñ 

görmedikçe inanmazsıñ ġardaşım 

buyurun gelin gezin dostlarım 

müsāfirperverdir yeşil‿avşarım 

(30) 
tabi bu ben müzük‿olaraḳ yāni besteledim bu dörtlükleri. bu on‿altı 

dörtlük de buñu sazla söylerim. 

bundan başḳa şehitlerle ilgili bir parçam var: 

(31)
yaşım yirmi oldu gittim‿askere 

şanlı ordumuzda hizmet‿ėtmeye 
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nasib‿olmadı ki bana tezkere 

şehit‿oldum‿anam vatan saolsun 

 

(32)
vatan millet‿için ġurşunu yedim 

bayraḳ türklük‿için canım verdim 

yüce allah‿için şehādet dedim 

şehit‿oldum‿anam vatan saolsun 

 

(33)bayramīyim geliyorum bekleyin 

tabutuna al bayra ın‿ekleyin 

toprÀ verirken tekbir getirin 

şehit‿oldum‿anam vatan s5lsun 

 

(34) 
yāni bu askerde şehit‿olmuş bir‿askerimizin duyġularını dile getiren bir 

şiir. anam filan daha iyi bilir yaḳımları. 
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Derlenen Kişi: Veli BAYRAM 

Yaşı             : 74   

Memleketi     : Konya/Taşkent/Bolay 

Konusu : Bolay  

14.Metin 
(1) 

bolayın tarıġı: ben bin doḳuz yüz‿otuz sekizden beri burdäyim. otuz sekizden 

berisini hep bilirim. benim tahsil yoḳ. üçe ġadar‿oḳudum soñra hep kendim 

belledim. bizim burası da lık, ġaramanıñ ġarada dan yelleşmişler. 
(2) 

dúşman‿

işġalinden ġaçıp gelmişler. ha şurdaḳı odada yazar, buranın tarıġı üç yüz seksen sene 

olmuş. üçü ora yelleşmiş beşi şoraya yelleşmiş. 
(3) 

burda kendilerini ġurtarmışlar. 

ç5ldılar. hayvancılıḳla tarımsallıḳla geçinirler. ben hayvancılıḳ yapdım. tarımsallıḳ 

bitti şindi.  şindi milletiñ geçincemesi hayvancılıḳ. 
(4) 

gerisi göçtü gėtdi. ėhtiyarlar 

ġaldı, aylıġ‿ılen geçinirler.  ben hep burda yaşadım hėç bi yere gitmedim.  

(5) 
buranıñ gelenegi görenegi, müsāfiri dışar‿atmaz sayib‿olur, biribillerine 

sayġılı sevgili, d‚lli, hadım ġazasında birinci. amma belediye olalı beri köy bozuldu. 

o zamana gelirseye ġadar tekdi. dTnlerde buralarda ġara barıt yetişdiri. 
(6) 

herkez 

barct döver. yazın dügünler bol‿olur. otuz‿oḳḳa barıt‿atan‿olurdu. 
(7) 

davar bol. 

dügünlerde oynamaya oyuncu getirillerdi dügünde. bozġır‿ekibi gelirdi çalar çārır 

gėderdi.  

(8) 
asker‿0rlamaḳ burada menşur. gėdeceg‿olan‿asker şu tepeye çıḳar. 

hoca gelir düa ėder, düa ėdeller‿0llallar, gėder. ben‿askerlīmi; siirtte, muşta, 

vanda, haḳkaride yapdım. 
(9)

yirmi dört‿ay yapdım. elli ikide üçte ollar çoḳ‿ėyiydi. 

bizim bullar başġa. türküler ç(rıydıḳ: 
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(10)
eymeli yavrum‿eymeli, 

fistan yere deymeli. 

bir y/din sevd/, 

dünyaya deymeli. 

 

(11) 
su aḳıyor‿aḳıyor,  

daşlarıñ‿arasından.  

eyil bi yol‿öpeyim, 

ġaşlarıñ‿arasından. 

(12) 
böyle türkü ç(rırlardı o gún desen bitmez. amma şindi hacıya gittik geldik

‿artıḳ‿ayıb‿olur. 
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Derlenen Kişi: Yusuf ÖZKAÇ 

Yaşı             : 79   

Memleketi     : Konya/Taşkent/ Bolay 

Konusu : Önemli şahsiyetlerden kesitler, köy hayatı 

15.Metin 

bolaylı yusuf‿efendi: 
(1) 

dedemdem‿anladeyin. dedem keçimenli memiş‿efendinin 

talebesiymiş. memiş‿efendi ölecēm zaman, bolaylı yusuf‿efendi benim cenazemi 

ġaldırsın dimiş. memiş‿efendi bi gün‿irāmetli olmuş. 
(2) 

dedemin haberi olmuş 

gėtmiş. dedem‿ora vardī zaman, yataḳdan tapudu almış. tapudun dört tarafını 

gnrcin‿almış. yıḳadıḳtan sonra dört tarafını gene gnrcin‿almış. 
(3) 

soñra ġabire 

varmış‿orda da dalḳın verikene dört tarafını gnrcin‿almış. ben görüyoruyun‿

ama halḳtan da gören var mı bilmiyoruyun dimiş. dalḳını vermiş çekilmiş bu bir. 

(4) 
ikincisi daha eveline bizim‿aslımızın neslimizin kökü yörük. dedemin 

babasının yedi-sekiz yüz davarı varmış. şurda honacını derler bi yer var, orda dedem 

davar güderimiş. 
(5)

gece bÀrmışlar: yusuf gece ġar yÀcaḳ, sür davarı dėye. dedem 

gece ġaḳar bi ezan‿oḳur bi namaz ġılar, beş daḳḳa soñra yatır yatmaz bi dÀ 

bÀrmışlar. iki üç sefer bÀrmışlar. 
(6) 

köpekler de varmış‿onlara bi alavış‿ėtmiş. 

ordan davarı almış‿öñüñe çekmiş gitmiş. yarım saat bi saat soñra ġar yāmış. bu 

burda ġalsın ġārim.  

(7) 
esas‿ȩnemli olan harbe gėtmiş dedem. nasıl‿olduysa āşam bilēniñ ġanıñı 

yıḳarken ġolundaki ġılıcı zor çıḳarmışlar. bürgün harpte ėyce daralmış. yanı başında 

o memiş‿efendi hocası yanı başındėymiş. 
(8) 

dayan yusuf ġorḳma dimiş. āşam‿oldu 
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mu harp bitti mi, dedem‿ararmış memiş‿efendiyi. sen ne aran dimişler yav hocam 

var‿ıdı dimiş. 
(9)

oñdan soñra yatmış. devritesi gün beli ġırık ġavur dedemi gözünden 

yaralamış. doḳtur dedeme hammama gitme demiş. ne olacāsa olsun bi göz bi ġafaya 

çoḳ demiş hammama gitmiş. 
(10) 

hammamdan gelirke baraber doḳtur‿onu görmüş 

nėye gittin hammama dimiş, bi göz bi ġafaya çoḳ‿ondan gittim dimiş. niyse dedem

‿ordan çıḳmış, bi yerde yatırḳa hoca efendi gelmiş taḳ taḳ ġapıyı vurmuş. 
(11) 

dedem 

ġapıyı açmış. hammama gėtmeycedin dimiş. rusyaya esir‿olmuş. sabÀ ġadar 

düşman ġırarmış benim dedem. tamam, dedemin‿ālemi bitti. 

köy hayatı: 
(12)

bu köyde efendim benim‿aḳlım‿ereliden beri çarıḳ gėyerdik biz‿

evel bu ayaḳḳabıy nerde bulacaz. erkek‿olsun ġadın‿olsun yamalısız hėç bir şey 

gėymezdik. 
(13) 

davar dersen hattını geçik. baġ desen hattını geçik. faḳat para ėder‿

ėtmez çoḳ zaman, tahsıldar geldī zaman hayvanı ahıra ba lāġordu, āmattan 

mēmetten para alıllardı hayvanı ġurtarı gėderler‿idi. 
(14) 

ondan sonra allah devlete 

millete zaval vermesin. devlet ġuvvetleştik başına millet de ġuvvetleşti.  millet 

ġuvvetleştik başına devlet de ġuvvetleşti. 
(15) 

şindiye gelelim tarlayı tezē ekmez‿

olduḳ.  patuz var bişmesi var. benim bi atmış beş mayışı vardı, üzerimde arsa çıḳtı, 

kesildi. eskiden siġortayı bilmez‿idik kim fazla verirse ora gėder çalışırdıḳ. ben 

çalışsam ne çalışac(ñ. 

nỻmen Ànın senet‿oḳuyuşu: 
(16) 

şindi efendim seferberlik çocuḳlarını yetim ġalan 

çocuḳları dedem‿ile babam‿oḳudullarmış. bürgün bi ġadın babama sen‿oḳumayı 

bilin şu mektubu bi oḳu dimiş. babam‿oḳur‿umuş. 
(17) 

m‚rimsire bu oḳud0 sened

‿imiş dediklerine göre bilmiyorum‿orasını.  nỻmen À endeki, senet mektup gibi 
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deyil senet gibi oḳuyuvirsene be firek dimiş. 
(18) 

bu uydurma zannėdersem. bi insan‿

elindeki oḳudūnun ne oldūnu bilmez mi. şindi babamın bu işi “nỻmen Ànın senet‿

oḳuyuşu” dėye deyim‿olmuş.  

(19)
bi de burda ġara hasanıñ mēmet varmış. o da meşurmuş. onuñ malı kime 

nasib‿olduysaña o zengin. şurda oturuyḳana uçtuylan gėtmiş. mēmet gėtti mēmet 

gėtti demişler. döndüyle ġonmuş ġocac(z. 

 

(20)
şol cennetin‿ırmaḳları aḳar‿allah deyu deyu 

çıḳmış‿islam bülbüllerȱ öter‿allah deyu deyu 

salınır tūbäniñ dalları, ġuran‿oḳur hem dilleri 

cennet b(nın gülleri ḳoḳar‿allah deyu deyu 

 

(21)
aydan‿ārıdır yüzleri, cennette hūri ġızlari 

gezer‿allah deyu deyu 

 

(22)
ne güzel yapıdır cennet yapısı 

çoḫ‿aradım bulamadım ġapısın 

benim ġorkluc(m sırat köprüsü 

cehennem‿üstüne ġurulur bȱrgün 
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(23)
bu dünyadӑ‿ādemōluyum derseñ 

haramı halalı durmayıp yerseñ 

yime er geç verirsin 

inneden‿iplige sorulur birgün 

 

(24)
ġarşıki dālarda ġarlī da olsa 

çevre yanı mor sümbüllü ba olsa 

À olsa paşa olsa be olsa 

yaḳasız göml‚ sarılı birgün 
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Derlenen Kişi: Necati UÇAR /  İbrahim ARI 

Yaşı             : 76  /   78 

Memleketi     : Konya/Taşkent/Çetmi 

Konusu : Gelenekler, önemli şahsiyetler, hatıralar, yöreye has kelimeler, 

eskiler 

16.Metin 

dekecik: 
(1) 

şindi evvel bizim burda dekecik dėye bi şey var‿ıdı. aḳşamdan soñra 

eski çañlar daḳılırdı. biri yüzünü boyardı arab‿olurdu. çañları bullara daḳardıḳ. 
(2) 

her‿eve varıydıḳ bize ne vereceksiniz felan. ordan bi şeyler verillerdi. 
(3) 

topladıḳlarımızla helva yapardıḳ, tandır yapardıḳ furunlarda. tandırı y(lan yŸrdıḳ, 

bekmez felan‿alır‿ıdıḳ. güzün‿olurdu bu. 

(4)
deke ġattık ġoç ġattık, 

ekiz‿ekiz ġuzulattıḳ, 

dördü sekiz yaptıḳ. 

abılam‿aḳ ġolların sıvasın. 

c(l c(l süt sāsın. 

yuhaaa! 

(5)
dėy bārıydıḳ. derdik verdiklerini alırdıḳ. d rmende 3dürdük verilenleri ȫle 

işte… 

kütük dTnü: 
(6) 

kütük dTnü dökülürdü bi de eskiden. birinin bi ilk‿ōlu old0 

zaman yapılırdı. dutardıḳ birer kütük yüklerdik. tüfekler vardı, eski dolma tüfekler‿
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onları sıḳılardıḳ. 
(7) 

herkez‿arḳasına kütükleri alırdı. tüfekçiler‿öñde, kütükçüler‿

arḳada bi de davulcular‿olurdu. haydeee! damlara böyle gezerdik. ōlu olan‿adamın 

damına atardıḳ. 
(8) 

orda dolanırdı tüfekçiler, tüfek‿atallardı falan. orda oyun‿

oynardıḳ davullar çalardı. o adam bi davar verirdi. oñdan soñra deliġanlı gençler 

götürüydük, keser yerdik. şindi onlar ġaḳdı. 

göç ġavudu: 
(9)

eskiden yaylaya göçellerdi. çanları daḳallardı davarlara. göç ġavudu 

olurdu. arpa, būday, günebaḳanı, nohudu bekmez‿ilene ġarıştırıllardı, Tdüllerdi, 

ovallardı y(lan bekmez‿ilen. 
(10) 

gördüklerine verillerdi bi patozunu sen, bi 

patozunu ben‿alırım. böyle yaylaya göçerlerdi. çoḳ müsümlerimiz böyleydi. 

0rlamalar: 
(11) 

askerlik‿ānında askere gėdecek‿olan‿adama on gúnden‿on beş 

gúnden‿önce davıl çalınırdı. şindi gene var. köyün dışına ġadar 0llarlar‿ıdı. hacı 

0rlama da öleydi. camide bütün millet toplanır helallaşır 0rlanır. hēlen devam‿

ėdiyor. 

çapıtlı dede: 
(12)

şindik bizim şurda çapıtlı dede var‿ımış. yāni biz‿ỻle duyduḳ‿eski 

atalarımızdan. şindi şu mevki ekin‿imiş. ekini bişmişler. düvenler var‿eskiden 

harmanı toplallardı çift‿öküzülene sürellerdi. sürmüşler. 
(13) 

havada hėş bulut 

yoḳmuş.  seslenmiş, ġaçıñ‿āfat gelecek demiş çapıtlı dede. herkez gülüşüvermiş. 
(14) 

bu adamda ġafa yoḳ demişler. on‿on beş daḳḳa geşmemiş patır patır yāmur yāmış. 

hā demişler bu adam‿ermiş. bizim bura mezarını ġoymuşlar. 

molla mustafa efendi: 
(15) 

eski hocalarımız var‿ıdı allah rāmet‿eylesin hepisine. 

hepsinin mekânı cennet‿olsun. çocuḳl0mda hatırlarım, yāmur d¶sına çıḳdılar.  şu 
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ilerde hėş havada bi şi yoḳtu. 
(16) 

davarları, ōlaḳları da topladılar melesinler dėye. 

millet‿ālaşır. ondan sonra falan. molla mustafa var‿ıdı allah rāmet‿eylesin‿o öne 

çıḳdı. 
(17) 

allahım yāmur yādırmadan huzuruñdan‿ayrılmayacañ herkez seni 

bekleyor dedi. soñra on beş yirmi daḳḳa geçmedi yāmur yādı. 

evelin yolları ve yolcul0:  
(18) 

evel develerle gelirlerdi. yaylalarda harman 

ġaldırırdıḳ. yörüklerin develerini dutardıḳ. deve haḳḳı veriydik. ġırḳda bir yirmide 

bir. yani yirmi bizeyse birini yörüklere verirdik çanlardıḳ develeri, hataplarını 

daḳardıḳ. 
(19) 

c(l c(l bura getirirdik. tabi o devirler geçti şindi. on beş yirmi deve 

dutarlardı. öñüñde bi eşşek. paldır küldür gece gelirdik. kimi türkü ç(rıydı. 
(20) 

kimi 

tüfek‿atardı. eskiden bura yol yoḳtu. babam mıḫTar‿old0 zaman yol‿açılmış, 

yemek filan vermiş derke dinemitle filan‿açmışlar yolu. 
(21) 

yol‿açılınca köy biraz 

dā feraha ġavuşmuş. vali izzet var‿ımış ġonyada. hatta buradan bi ġız çocūnu 

evlatlıḳ‿almış. o ġız çocūnun hatırası uçun‿o buraların yolunun‿açılmasını 

sālamış, şimdi musallada mezarı var valinin. 
(22)

eskiden yol nerde. gelirken siz de 

görmüşsünüzdür bu yollar hep daşlıḳ. ilk buranın yolu açılmış‿otuz sekizde. 

b5ziçinin filan yolu yoḳmuş. vālinin hatrına açılmış. 

ġurtlar damının hikâyesi ve başḳa yerlerin‿ismi: 
(23)ġaramanVlları ġale yaptırıḳa 

biri anġaradan ġaçmış. ġaramandan beri menderu dėye bi yer var‿orada duruymuş‿

ordan da ġaçmış. bi gelmiş bura, cerge yapmış. sōra çol0 çoc0 almaḳ‿içün geri 

dönmüş. 
(24) 

geldī zaman‿ora ġurtlar ġunnamış. ora ev yapmışlar. buranın‿adı ỻle 

ġalmış. amma üç yüz‿elli sene amma beş yüz sene olmuş bilmeyiz. 
(25) 

her yerin‿

ismi var tabi. buraya gökseki deller, efendime söyleñ şura ġozan deller, yellibel 

deller, çaḳıllı, güneymuñar, dere, kösürelik, çaḳıllı, aḳmuñar, basḳılı, yÀrın gölü. 
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kölebaşı var, bizanstan ġalma yonandan ġalma. 
(26) 

ġazdılar‿o zamanın parasını 

buldular. burda oturmuşlar‿ımış zamanıylana. şu daşın başında. hādim taşkent 

görünüyoru ordan. 

yoḳluḳ: 
(27) 

evvel biz çocuḳluḳ  devremizi biliyoruz tabi dā evvelisi nasıl bilmiyoruz 

dā eskiden çoḳ fakirmiş burlar ġariban yermiş. tuvalet dışarda, evleri çatmışlar 

birbirine. biz yedi ġardaşdıḳ. darmış burlar yoḳluḳ çekilmiş tabi. 
(28) antalyaya 

gėderdik yayan. antalyaya yörüyürek gėderdik. ġazma kürek, ġuyu ġazardıḳ, bahçe 

işlerine baḳardıḳ. 
(29) 

ordan yörüyerek geri dönerdik, mart‿on beş yirmi dedi mi. 

orda aç susuz ġaldıḳ nerdeyse ölecēdik. otla büyüdük biz. şindi ekmek bol, sırt bol. 

sille babıcı gėydik. ondan‿önce taḳunya vardı. 
(30) sille babıcını gėyince dünya 

varmış dedik. atalarımız hep‿izdıraP‿ile böyümüş. şindi her şey bol. evel su 

d rmenlerinde un‿3düllerdi. dā armudu vardı. hastayı götürmek zordu. şindi her 

şey bol yav! 

çetmiye has kelimeler: 
(31) 

domatize badılcan deller çetmide, fasulyeye baḳla deller, 

patatize domata deller, üstümüzdekine içlik, taḳḳaya terlik, terlEtoḳya deller hālā 

ġullanılır. arıyir var, balḳun var, muñar derler. 
(32) 

eviñöñü deller. kenef deller, hālā 

deller. eskiden‿ermenekte altı ġabaralı ayaḳḳabılar var‿ıdı potin der‿idik. şindi iyi 

her şey.  

(33) 
hanġırdan geliñ deriz. birini ç(rırken gel gėt derler. diñelmek yerine 

zañalmaḳ, ayaḳta durmanın‿anlamı zanalmaḳ yāni bi de örüde durmaḳ derler. 

nörüyüñ? - zanalıyıñ veyahut dineliyin derler. 
(34) 

yabancı birini görseler nỻrün‿

amıca derler. bādaş ġurmaḳ yerine apış ġurmaḳ ġullanılır. çömeşmek,  çömelmek 

yerine ġullanılır. aboov! derler ya bizde alüüüv! derler. 
(35) 

yengeye gelince derlerdi, 

hālā ġullanılır. aplaya cice derler. “cice nerden gelin” diye b(rırlar‿ıdı. buba derler. 

bi ġadının ġocasının ġardeşi “ini”dir. ebe, dede derler. küçük çocua gülü derler.      
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(36) 
hayvan‿otlamadan bekler‿ise, hayvan damıdır yāni bekler, derler. bi 

ġatırın hayvanın baldırlarına giden ġayışa paldın, üstündeki götlük, semerin şeyleri 

ġocacıḳ, ġarın ġolanı var, semer Àcı var. çekeripi var. 
(37)

ġoşum ġayıtı hepsidir. 

hamit boyna daḳılır, terbiye ġayışı olur, gözlüklü yular‿olur.  nndire de öküze 

dürtülen şey. 
(38)

hopza sabandaki çamırı sıyıran şey. zelve, zılġar, ökçe, boyunduruḳ 

var. “biçē zelve b( getirin.” derdik‿evel. 

(39)
biraz yerine aycıḳ ya da biçē deriz. “aycıḳdan gelecek  de dur baḳayıñ 

köye gėdecēm getirecem.”ellem denir gāliba mānāsında. daḳım var, Àştan düzerler 

sıġara için. 
(40) 

ırbıḳ var, il‚n var. çalḳama denir ḳoyu ayrana, ayran da denir‿ama 

yVrdu hemen çırpar su ġatar yaparsan çalḳama deriz. bunlar hep gėtti şindi. 

ütTn‿ermenē gėttī gibi: 
(4 1 )  

eskiden‿ütük dėye biri var‿ıdı yaşlı biri. muhtar 

ç(rmış, ütük yarın‿ermenē gitçēsin demiş. ermenek de uzaḳ. ütük sabāle ermenē 

gitmiş gelmiş göyā. muhtar bi iş vermiş‿imiş.
(42)

 “ulan‿ütTn‿ermenē gėdip geldī 

gibi nere giden be” derler burda o günden beri. onu örnek gösterirler hep.  

kişi ve yer isimleri: 
(43) nacatı, irb‚m, āmat, māmıt, mehemmet derler. abrurrazzaḳ, 

hülǖsi, omar… öyle isimler‿işte. 

añırcaḳ var bi yaylanıñ‿adı. dikmen, çaḳıllı, dögelençalı, şamata, aḳmuñar, 

gökseki, ġaraseki, asarcıḳ, seki, gedik, çañlañ… 

(44)balcıların‿adı eskiden‿alataydı. biz‿oñlarla hüdǖdüz‿orda ġavġa 

çıḳmış. birbilleriñe silah‿atmışlar. al‿ata al‿ata demişler‿ordan‿alata ġalmış. 

balcılara çevrildiler şindi. çetmi de çepniden… 
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veli çavış: 
(45) 

yalıñız şöyle tam teferruatlı bilmiyoruz da veli çavış derlermiş. tam‿o 

ḫarpte çanaḳḳalede gemidelermiş. gemideyken tabi yanında arḳadaşları var‿ımış. 

meselā ġarşıdan‿ingiliz çıḳdı mıydı müsefir‿onlar da geliyorularmış vapur‿ulana. 

(46) 
bizim veli çavış ded/miz‿adam‿attı mıydı düşmanın bacadan geçirmiş topu. 

añladırdı milli bayramlarda rāmetli. heykeli filan da vardı. madalya almış. düşman 

gedinceye ġadar‿ölüleriñ‿altında saḳlanırmış‿öyle anlattı rāmetli. 

hatıralar: 
(47) 

alayada bi furun var‿ıdı deñizin kenarında. day‿ōlu dedi, ben gėtmen, 

utanıyım dedi. yā  biriniz bana yoldaş‿olun dedim. ġara velik geldi, allah rāmet‿

eylesin, arḳamdan. furunuñ‿öñüne vardı. 
(48) 

ulan‿arḳadaş dedim, biz yoldan 

geliyoruyuz burda deñizin kenarındayız‿açız. bize bayad‿olsuñ varsın. yāni dünden 

ġalsın, iptiki gún‿olsun, ġuru olsun, bize ekmek ver, dedim. 
(49) 

o şeyin çekme 

ġatında biri vardı m‚r patrunuymuş‿o. eyildi nerelisin dedi. hadımlıyıñ dedim. o 

içerde dünden‿ekmek varmış beş çuval. 
(50) 

ekmekleri hendē yere ġoydu ordan‿on 

beş ġadar tāze ekmek de verdiler. on-on beş metre gėtmeden‿ekm n birer tanesi 

gėtti. oñdan soñra onların yanına varasıya birer‿ikişer yedik gerisini de deñizin 

kenarında tükettik. 
(51) 

bi açıḳ‿araba geldi. arabanın‿ö üne geştik. nere gėden 

dedik. antalyaya dedi bizi de götür dedik. tamam götüreyin dedi. paramız yoḳ dedik. 

oḳḳa rāmetli hemen‿arabanıñ‿üstüñe yorġanını attı ben şöförle ġonuşuyoruyun 

tabi.
(52)

 adam nālet‿olsun dedi, biniñ baḳayın, bindik. hanıñ‿ö üne vardıḳ. yorġancı 

murat dėye bi adam var‿ıdı. 
(53) 

bize dedik şu ġadar para ver çalışalım dedik. şöför 

başımızda bekler, murattan para alıp da ona vereceyiz dėye. arḳadaş nö relim. ulan 

dedi, nālet‿olsun, dey haydin dedi, şöför. 
(54)

 ġalan‿ekmekleri de orda yedik. hana 
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yatırız, ama para yoḳ. sabah‿oldu, bi ora ġaçarız, bi ora ġaçarız. hanıñ‿ö üne 

çıḳtıḳ. öyle baḳıp duruyuz. 
(55) 

birisi çıḳtı. hemmen ben ġoştum. amca işçi mi lāzım? 

ġaş kíşi? altı kíşi. tamam biz varız dedim. m‚r şarap faPriḳasınıñ ġanalı ġapanmış‿

onu temizleyecēmişiz. 
(56) 

duttuḳ‿oraya vardıḳ. didim‿À biz‿acız. baḳḳaldan‿alın 

dedi. baḳḳala vardıḳ. üç‿ekmek‿aldıḳ‿iki yüz‿elli ġıram halva aldıḳ biz‿

ödeyecez dėye. 
(57) 

biz‿onu yerke adam geldi. m‚r‿arḳamdan geliyoruyumuş. 

gelike buyur‿À ġalender yem  yiyelim dedim. bu sefür, ne yetecek dedi. yetmez‿

amma gel dedim. ulan gėdin yazdırın‿oraya ben‿ödeyec n dedi. 
(58) 

hemmen gėttik 

yazdırdıḳ. soñra handaki bizim köylülere biriyilene gönderdik birazını. ā şam‿oldu, 

işi bitirdik. paralarımızı aldıḳ. böyle günler geçirdik. 
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Derlenen Kişi: Kerim Darcan 

Yaşı             : 83  

Memleketi     : Konya/Taşkent/Çetmi 

Konusu : Yöre ağzı, kişiler 

17.Metin 

ġonuşma ve şivre: 
(1) 

almanlar baraÑ yaptı, şeye ereyliyle ġaramanıñ‿arasıña orda 

iki sene çalıştım ben. orda atmış‿iki çavış ġudurusu var‿ıdı. niydeli bi çavış var. 

sen der, köylüleriñ geldi miydi şivreyi onnara uydurusuñ, onnar gėtti mi inceldisin 

derdi.
(2)

 şey yapmam ben ġaba şeylere pek gėtmen. bizim buranın türlü türlü 

ġonuşması var. 
(3) 

küfür haḳḳında türlü türlü. hasbihâl haḳḳında türlü türlü. mesele 

şindi yörüklerin ġonuşması bi ayrılır, köylülerin bi ayrılır şehėre gėdenin bi ayrılır. 

(4) 
ben yüksek sesle de ġonuşmayı sevmem. geçen daşket müftüsü geldi terevi 

ġıldırdı. acayip yüksek sesli. çoḳ b(rmācaḳsıñ sākin‿olacañ. 

(5) 
burda mısıra darı, efendim domatize badılcan derler meselā. 

ġoca çilek: 
(6) 

amma tam bilemeycez‿unutmuşun. şindi baḳ bubam‿irāmetli şey 

dedem ġoca çilek. dā erikde yerimiz var barabar sınır. şeyler  var daş‿ rmeleri 

yüksek‿orada oturuyoruz‿öylen ramazan. 
(7) 

aşşāda çeşme var, çeşme de deyil de 

su geliyo ġaynaḳ‿öñünde  bi yalaḳ var. biz‿orda oturuḳana bubam merāmetliniñ 

dikḳatını çekmiş. dedem‿eyilmiş‿ora su içer gibi. 
(8)

bubam dedi ki ulan dedi şu 

adam‿aslı nesli belli bi adam dedi, orucu dutmamış baḳ dedi. baḳ ġayrı aḳlımıza 

girdi. biz de tabi inandıḳ biz genciz yanda. 
(9)

nihāyet ġarşılaştılar gene varım ben 

ġoy(n‿içinde bizim yerimiz var, fazlası yoḳarda. sen bizim burayı bili miyiñ? orada 

aşşāya geldik sap mı götürec z yoḳsa ekin mi biçecez. 
(10) 

şinci babam rāmetli dedi 
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ki dedemle ġarşılaşınca (zäten dedemin‿ekseriyet‿ora): ulan ġoca çilek dedi ben 

seniñ haḳḳıña girdim‿amma dōru mu yañlış  mı bilmen  dedi. 
(11) 

ney‿omar‿ā 

dedi. geçen biz‿oturuḳana eyildiñ suya ben de bu adam‿aslı nesli belli bi adam ney

‿oruç dutmaz dedim dedi. ġayrı adam, ne deñ sen‿ómar‿ā dedi. 
(12) 

bi defa benim

‿onu yapmaycāmı bilmiyon mu dedi, yapmaz‿adam çünkü. aynı su içer gibi 

eyilince hani bardaḳ yoḳ bi şey yoḳ. 
(13) 

o zaman şindiki gibi su bard( çay bard( 

yVdu zaten‿o zaman çay yVdu piyasada. demek ki bizim buraya çay‿elli iki elli 

üçlerde geldi. babam, dedem‿eyildi diye öyle keşfitmiş‿işte. 
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Derlenen Kişi: Yusuf ÇAKIR 

Yaşı             : 73   

Memleketi     : Konya/Taşkent/Balcılar 

Konusu : Köy hayatı, gelenekler, önemli şahsiyetler 

18.Metin 

ham boynu: 
(1) 

- şindi sizin bi zaman bi yer var‿ıdı ballı caddede, ham boynu onu bi 

anladıver, nası tarla yapardınız. öküz mü olurdu eşşek mi olurdu? ġaç günde olurdu 

siz dā iyi bilirsiniz. (Bir köylü Yusuf Çakır’a soruyor.) 

(2) 
- eñ‿aşşā on beş günde sürer‿idik tarlayı. yüz‿elli iki yüz teneke buydáy

‿olurdu. önce öküz soñra hayvan‿ıla sürerdik. öküzlere bi zevle bi de boyunduruḳ 

daḳardıḳ. 
(3) 

sabanın‿oḳunu daḳarsın, oñdan soñra demir, soñra ġılıcı, oñdan soñra 

gėdelgi daḳılır.  nndire   var‿öküze dürttTmüz. eyef var, gėdelgi var‿ıdı. ūsa var

‿embel var. 
(4) 

daha önce arḳamıza çekerdik, sapı çekerdik. soñra öküzü düvene 

sürerdik. soñra ġara patuz çıḳtı oña sürdük. soñra savırtmalı çıḳtı onda sürdük. 

harmanı sürdükten soñra yabayla toplarsın. 
(5) 

ortasına toplarsın, etrafını süpürgeylen 

süpürürsün. ġaramıḳtan yapılan süpürgeylen. soñra savırısıñ. 

tellal: 
(6) 

şindi bi malın ġayboluyor. anons yapılıyor “dikkat dikkat” dėye. eskiden bi 

tellal var‿ıdı. bizim burda ġulaḳ verin ne diyecēn diye duyuru yapılırdı. inek gibi 

davar gibi hayvanların ġul(nda “en” olur, belli yāni. 
(7) 

o mal ġaybolduḳtan soñra, 

şindik gibi anons yapılmaz tellal yapallar‿ıdı.“ġulaḳ verin ne dėyceñ haaa!” diye 

duyurullardı. 
(8) 

halḳa derdi ki: sā ġul( kesik sol ġul(nın‿arḳası oyuḳ, bi geçi 

bulunmuştur. hepisine davar derler de. her kiminse felancanın‿evinde, mēmēd‿

Ànın‿evinde gidin‿alın derler. 
(9) 

soñra “duyduḳ duymadıḳ demen haaa!” derdi 
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yāni üstünden‿atıyor suçu. ne ġadar‿anlamlı yāni. şindinin‿anonsu o zamanlar‿

öyleydi. haaa! derdi. bizim buranın şivesinde haa çoḳ ġullanılır. 

şehitler, ġaziler, mühim kimseler: 
(10) 

çanaḳḳalede şey var‿ıdı, haralde eyüp āmet 

ġoca dayı dē mi oḳulda anladıllardı bize. bi de siyam‿efendi var‿ıdı. siyam‿efendi 

nāvā köylerindenmiş. 
(11) 

ermen ñ köylerine nāvā köyleri denirdi. hanġı 

köyündenmiş‿ee siyam‿efendi izvit miydi neydi köyünün‿adı. oḳurmuş 

talebeymiş. oḳumaya ġaramana veya ġonyaya gitmiş. 
(12) 

tahsili bittikten soñra köye 

geliyoruyumuş. dedem varmış çit sürermiş‿onun yanına müsāfir‿olmuş, kervan 

yolunda müsāfir‿olmuş. 
(13) 

orda ġalmış, ölmüş‿orda. köyüne haber vermişler. 

oñlar gelmişler. üç yol‿ayırdımına ġoymuşlar mezarını. şindiki oldū yere ġoymuşlar 

mezarını. dedem yanında ölmüş yāni. 
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Derlenen Kişi: Mustafa KINACI 

Yaşı             :  65  

Memleketi     : Konya/Taşkent/Balcılar 

Konusu : Gelenekler, oyunlar, hikâye 

19. Metin 

dekecik: 
(1) 

şindi, güzün, yaz davarı güden çobanlar güzün bıraḳacaḳlarında, bundan

‿elli yüz yıl‿önce özel ġıyafetler daḳınırlar. çanları yüklenirler‿üzerlerine. köyün 

geşleri peşlerine düşer. 
(2) 

köyün‿alt başından başlarlar. yāni belli bir‿ücret yoḳtur. 

yāni herkez kendi kesesine göre bi şey veriler. bāzı dekeler gelir‿eviñ‿öñüñe yatır. 

ġaldırmaḳ‿için bunlar büyük bāşiş‿isteller. 
(3) 

köyün‿alt başından başlallar. 

senenin tārihin birinde alt baştan başladıḳ‿oynayaraḳ ġunduzlar‿odası diye bi yire 

geldīmizde orada mēmēd‿efendinin ġızı bi ġaza ġurşunuyla öldü. 
(4) 

orda bıraḳtıḳ o 

oynu. gerisini devam‿ėttik. o gün‿ölene allah rāmet‿eylesin. oynun ġalanını devli 

gün devam‿ėttik. 
(5) 

o dekelerin de kendine mahsus bi ġıyafeti olurudu. yüz 

siyahlanırdı falan. dekecik‿olan‿insanı, her‿insan farḳ‿idemezdi. 

domafil: 
(6) 

köyde geçmiş zamanlarda o gún şoför yoḳken şoförlúḳ ta yapardım. tā 

çocuḳluḳtan meraḳlıydım. pancar var ya bild/miz şeker pancarı bizim burda onun bi 

türü olur. onun dördünü alırdıḳ. keser, deler, teker yapardıḳ. 
(7)

 Àaştan da araba 

yapardıḳ. onun şasesi, odunu, ġasası diyelim, çı ded/miz, ayçiçē ded/miz  şeyden‿

olurdu. bugün dört teker ded/miz şeye benzer‿idi. 
(8)

 Àaçtan yaptīmız  o araca 

domafil derdik. büyük domafil, küçük domafil. şindi onun tahtasını,  tahta olanını 

yaptıḳ. porini ded/miz yerden bura çektik. 
(9) 

hatta bisiklet gibi de yaptıḳ. maniza 

diye bi ot vardı. aynı tarzan filmindeki sarmaşık gibi. bu otu ördük bisiklet tekeri 
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gibi yaptıḳ. 
(10) 

pancardan yapt¨mız‿oyuncaḳ şindikki oyuncaḳları aḳlıma 

getiriyoru, teleḳomanlı var ya. tabancayı genelde hacı kerimle hasan yapardı, 

ėhtiyarların hasan. 

çayır yiyen‿araba: 
(11) 

yol yapıld¨nda o almanyanın vosvogen dedikleri arabayla 

gelmişler. bi obaya gelmişler. orda (rlamışlar‿onları.  (rlayan‿adamın( s(r 

ġocanın) ġarısı varmış. 
(12) 

yaşlı ġadın demiş ki: o bindīñiz  neyle beslenir, çayır 

mayır yer mi demiş. onlar, onun yiyecēni verdik. yiyecē içinde demişler. ġarnını 

doyuruyuz demişler. yol‿olmayınca insanlar burda kendi kendine ġalmış. 
(13) 

yol‿

olmayan yerde tahsili olan‿olur mu? yıllar‿önce bi yol yapılmış, yaḳın bi zamana 

ġadar da bi şey yapılmamış. taşketten bu yand( yolu yıllardır ġullanırız. 
(14) 

hėç bi 

çivi çaḳılmadı. zamanında bi menfez yapıldı da biraz rahatladıḳ, derelerden 

ġurtulduḳ, suyu görmez‿olduḳ.  deyil‿ise eskiden dere boyundan gelirdik. 
(15) 

bi su 

ėndi mi araba gelmezdi yāni. biz neler çektik. şindi millet biraz‿uyandı. siziñ gibi 

oḳuyanlar çıḳtı da biraz gelişti burlar. 
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Derlenen Kişi: İlhan GÖKDEMİR 

Memleketi     : Konya/Taşkent/Balcılar 

Konusu : Gelenekler, oyunlar, hikâye, dörtlükler 

20. Metin 

siyam‿efendiye bi dörtlük: 
(1) 

demin‿amca siyam‿efendiyle ilgili anlattı ya aḳlıma 

geldi benim de. ben bi dörtlük yazmıştım siyam‿efendiye kendim yazdım yāni 

ġafamdan. köyümüzden‿oraya gidiyoruyun. 
(2)

oraları gezip dolaşıyoruyun, hayal‿

ėdiyoruyun, canlandırıyoruyun, düşünüyoruyun şindi o şiiri. hayalimde 

canlandırd¨m sözleri ben sana söyleyeyin. 

(3) 
“sabahleyin çıḳsam yayla yoluna. 

bir de azıḳ ġoydursaydım hanıma. 

öyle yem nde s5n‿ile yumurta, 

siyam‿efendiye varmaġ‿isterdim.” 

(4) 
yāni böyle bi hayalimden bir şey geçti. yāni şiir‿anlamında bi şeyler 

yazdım. az¨ biliyon dē mi. ora yayla ya, azıḳsız‿olmaz. 
(5) 

siyam‿efendiye giden 

hep yumurta götürür ya. bȫle bi daḳım şeyler yazardım‿amma şu an‿aḳlımda pek 

yoḳ. 

dāların ve insanların‿ismi: 
(6) 

bu dāların hep bi ismi var, biliyon mu? hani nasıl‿

insanların hasan hüseyin diye ismi olur bu dāların da ismi var. bizim bu dāda bal‿

arılarının bol yaşadī bi yer var, ora arılıḳ ġoyā denir. 
(7) 

ondan biraz yoḳarda 

öbekdaşı var. ordan yoḳarı tülek var. tülek dedīmiz yer, biraz havalı biliyon mu? 

ormalıḳlı. oraya ben bi dörtlük yazmıştım. dedim ki:  
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(8) 
“arılıḳ ġoy(ndan‿a sam yoḳarı. 

öbekdaştan bulsam‿uzun‿alanı. 

istirÀt yerim‿olsa tülek pınarı. 

orda beş‿on daḳḳa ġalmaġ‿isterin.” 

(9) 
oranın ġahrı da iyi çekiliyoru. anladıñ dē mi. eskiden hayvanlar‿orda        

a narmış‿ondan tülek demişler. taşketten çetmiye, incepınara hep‿ismi var dāların. 

(10) 
şindi eskiden meselā isimler şindiden farḳlıydı. şindi isimler kibarlaştı. 

eskiden‿ayşaydı, ayşe yoḳtu. ali yoḳtu “alī bi gel” derlerdi. mahkemeye gėttikleri 

zaman‿isimler ġarışmasın diye mübaşir: “hasan‿ōlu āmet, fatmadan dōma 

derlermiş. 
(11)

birden fazla eş var ya herkezin hanımı çit ya. āmet‿ama fatmadan mı 

dōma  ayşadan mı dōma. soy‿isim yoḳ ya. 
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Derlenen Kişi: Ali ÖZKARAALP 

Yaşı             : 65 

Memleketi     : Konya/Taşkent/Balcılar 

Konusu : Şiirler, eskiler 

21. Metin 

şiirler: 
(1) 

çoḳ şiirim var. ġontēvēye felan çıḳtım. çalışmam var da kitap filan 

basdırmadıḳ. bosna üzerine, yöre üzerine, mevlāna üzerine biçoḳ şiirlerim var. 

(2) 
çoḳ verimli ovamız var. 

mevlāneden domız var. 

zarar görmeñ‿ėdersin kâr. 

gel de bi gör mevlānayı 

 

(3)
bütün dünya baḳtı durdu. 

insanl= damġa vurdu. 

aḳ sarıḳlı yüce ordu, 

gel de bi gör mevlānayı. 

 

(4)
dergâhına girebilseñ. 

sırrı nedir bilebilseñ. 

o yollarda ölebilseñ 

gel de bi gör mevlānayı 
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(5)
ali isen veli iseñ, 

mecnunsan deli iseñ, 

erzurumda vāli iseñ, 

gel de bi gör mevlānayı 

 

(6)
içkiciyseñ ġumarcıysañ, 

elvan çeşit hünerciyseñ, 

loḳantada dönerciyseñ, 

gel de bi gör mevlānayı 

 

(7) 
ben, bu yörem‿için çoḳ şiillerim var: 

(8) 
balcıların bal¨ var balı var. 

ne de gÓzel görülecek halı var. 

ermenē ġaramana yolu var. 

torosların gülü yeşil balcılar. 

 

(9)
basmaya ġıyamañ görsen topra a. 

bürünmüş her yeri çiydem yapra a. 

ne güş vermiş yaradanım toprā. 

torosların gülü yeşil balcılar. 
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(10)
mor menevşe mesken‿ėtmiş‿özleri. 

neşe verir sevindirir bizleri. 

dutam dutam toplar gelin ġızları. 

torusların gülü yeşil balcılar. 

 

(11)
buz gibi suyunu içseñ doyulmaz. 

alabal¨nı görseñ ġıyılmaz. 

gelsen görseñ fenā sayılmaz. 

torusların gülü yeşil balcılar. 

 

(12)
ġasabam ġuPleye baḳar. 

dālarından‿ırmaḳ aḳar. 

gÓzellī canlar yaḳar. 

torusların gülü yeşil balcılar. 

(13) 
dahı söyleyeyim mi yāni. benim taksilim‿ilkoḳul. ilkoḳul mezunu 

olmasam zordu. ben şindi iş-kâr zamanı pek düşmüyorum. 

(14)
 yüksek dālarında kekikler biter. 

yalçın ġayasında keklikler‿öter. 

suyundan bi işseñ‿o saña yeter. 
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torusların gülü yeşil balcılar. 

(15) 
tabi şu an‿için hepsi arḳa arḳaya gelmiyoru da ben her türlü yazarın. ílahi 

de yazarın, aşḳ‿içinde de yazarım. 

(16) 
bilmem nasıl‿ėttim, kendim ġaptırdım. 

dōru gėden yollarımı saptırdın. 

yoḳsa bana nusḳa mı yaptırdın. 

güzell/n kül‿eyledi ġız beni. 

 

 (17)
nemlenmiş gözlerin de ġaflete dalmış. 

sevmiş‿alamamışsın,  yar‿eller‿almış. 

eliñde hatıra bi resmim ġalmış. 

ālıyorsun da gözyaşını silen yoḳ. 

(18) 
şimdi işte şey gelmeyor. ben şiiri tam‿ıssız gecelerde yazarın mektup 

yazar gibi şiir yazarın. pek‿üzerine düşmeyiverdim. meselā bu yöre için 

(19)
en gÓzel yaylamız dikenlidüzü. 

her yanında vardır, çiydemi özü. 

göçünce yaylaya gelini ġızı, 

ilkbaharda yüzü güler yaylamın. 

(20)
mor ġoyunlar tepelerde yayılır. 

meleşir s¨ları  otlar, bǖleşir. 
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çocuḳlar yaylalarda güleşir.  

ilkbaharda yüzü güler yaylamın. 

(21)
sen bana gündüzden diseydin hepsini getiriydim. yāni bu hususlarda çoḳ 

şiir yazdım. şiir‿üzerinde bȫle çalışıyoruyun. yaş‿ilerledi tabi üzerine pek 

gėtmeyorun. 
(22) 

yetmiş yedide arabistana gėttim. ora üzerine de yazdım peyġamber

‿efendimiz‿üzerine de yazdım: 

(23) 
ol, hubaya temel‿attı. 

çoḳ çalıştı yorġun yattı. 

seherlerde erken ġaḳdı. 

muhammedim medinede. 

  

 (24)
getirmişdi onu deve. 

müsāfir‿eyledi eve. 

yemek yedi seve seve, 

muhammedim medinede. 

 

(25)
yanındaydı ömer‿osman. 

ġorḳudan çatladı dúşman. 

gelin dedi olman pişman. 

muhammedim medinede. 
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(26)
hut d(nda savaş‿aşdı. 

münafıḳlar ġorḳtu ġaşdı. 

ġalpten ġalbe bir yol‿aşdı. 

muhammedim medinede. 

 

(27)
elindeydi hurma deynek. 

sırtındaydı hırḫa göynek. 

mǖminlere oldu örnek. 

muhammedim medinede. 

 

(28)
zemzem suyu çan(nda. 

nurlar damlar yan(nda. 

medinede ḳon(nda. 

yatıyor muhammedim. 

(29)
yāni her tarafa bu hususlarda gėtdik. meselā şu cami yapıldı mināre 

yaptıydıḳ biz: 

(30)
altıḳ camilerin hübbesi ġaldı. 

çoḳ‿ālimler‿öldü cübbesi ġaldı. 

bu ilhamı bilmem nerden‿aldı. 
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durmadan çalışır benim‿ustam hey! 

(31) 
dedim ben. hindi bu bi anda geliyor bana geld/ zaman da ben‿ar-arḳaya 

gėderin yāni. yalınız bu şiir hususunda her yere gėderim de saz çalamam, vaḳtinde 

çalmaḳ lāzımmış. şindi ġontēvēye de çıḳtım ben bosna üzerine de söyledim: 

(32)  
“uşsun‿artıḳ‿uç(mız. 

çıḳsın ḳından bıç(mız. 

feda olsun bu canımız. 

yanındayız bosnam senin.” 

dedim.  

(33)
çeçene, çeçenistan‿üzerine gėttik: 

göster türklTnü, çeçenim göster. 

şanlı türk milleti zāferler‿ister. 

(34) 
dedim, ben‿orda hani şey yaptıḳlarında. epey şiirlerim‿oldu da hālā bi 

kitap hāline gelmedi ōlan var ġonyada hālā o da kitap hāline bastırayım dedi. ġonteve 

bana iki buçuḳ saat filan bi çekim yaptılar, her tarafa söyledim. 
(35) 

tabi şimdi şu an‿

için hepisi aḳlıma gelmeyor yāni, ōlan didi basdıralım hatıra olsun didi. 

evel: 
(36) 

vallā bundan‿evel bizim çocuḳluḳ devremizde bullarda yaylacılıḳ vardı 

yaylaya göçer‿idik. ondan soñra yaylaya adam ters‿için yāni yer gübrelenecek dėyi 

seni beni götürü ġırḳ‿elli ev götürürdü. 
(37)

adamın‿afėdersin zeyresini de alır‿ıdı 

gėderdik‿orda bi yeri gübrelemek‿için bedāva davar güderdi. şindi öyle deyil, her 
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şey parayla dönüyoru, parasız ne davar güden var ne bi şey güden var. 
(38) 

biz sekiz 

yüz ġoyun güttük tanesi iki buçuḳ lira. yėyc  ekmek nerde. ondan sonra dōru dürüst

‿elbise nerde. ben çarıḳ gėyd/mi biliyorum çarıḳ çarıḳ. 
(39) 

şindi çocuḳlar‿ooo! 

eczaneden‿al selpānı çocuḳ bezini. afėdersin bizim yün şalvarın dolaġıni biz çar= 

sarar‿ıdıḳ‿āşama ġadar biz gezer‿idik. 
(40) 

onu getirillerdi ocaḳlarda, şimdiki gibi 

zopa da yVdu. ocaḳda bi kütük‿olurdu onu başına ġollardi. orda ısınırdı bebēn 

ġıçına sarallardı. onu yatırıp dolarlardı, o eski o dolaḳ. 
(41) 

şindi nerde o günler. oc(n 

başına oturan çıra yaḳardı. meselā ormandan ya lı çıra getiriydi onun‿ucunu 

yaḳardı. ondan ġurtulduḳ soñra soñra idāre meydana geldi. 
(42)

 soñra o da geşdi. bi 

müddet soñra fenar lamba meydana geldi. allā şükür her yer cēran‿oldu. atalarımız 

çooḳ‿irezillik çekmiş. 
(43) 

benim babam muta gėtmiş‿ekin dermeye, bullar geç‿

oluyor ya ollar‿erken‿oluyor. varmış merkebi de iyi deyilmiş, arḳasında bir hav. 

zeyreyi bura getirmiş bura. 
(44) muttan bura gelir mi. böyle beslemişler bizleri yāni 

şimdi ne var yā. allāma şükür yā. ama şükrünü ġıymatını bilmeyoruz. geçenlerde 

çöpte ekmek dolu atıyor yāhu foşetlemiş‿atıyoru yā. 
(45) 

bu olmaz ki yā. görüyoruz 

televizyonlarda millet‿aç. esas düşünecēsin çöpe atacāna onlara versene onlar da 

müslüman. türkiyenin durumu böyle. 
(46) 

ee şindi baḳıyoruyuz suriyeden ġaçan 

türkiyeye. acıyoruz da türkiyeyi de ġarıştırmaya çalışıyorlar. herkez bu şeyde. 

(47)
yāni eskiden nerde böyle bu bolluḳ. bu dālarda boz‿armıd‿olurdu. bu 

boz‿armıt bol‿olurdu. getirillerdi millet dövellerdi yere serellerdi. çulların ‿

üstünde ġurudullardı. 
(48) 

dört tenike boz‿armıdın‿içine bi tenike de būdäy 

ġatallardı, d rmende 3düllerdi. ondan soñra cındarı, bilmezsiniz siz. hani şu 

süpürge otu var ya. 
(49) 

şindi ekini ektikten sonra onu ekellerdi. bi de bu mevsime 

onu alıllardı ikinci ürün‿olaraḳtan. öyle bi göreceksin‿ufacık bi cındarı ondan‿
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ekmek yapallardı. şöyle sallallar‿atallardı. 
(50) 

o armıt şindi olmayıverdi. aynı dā daş 

var‿o armıtlardan bitmiyi. mevsimlerde bi döngünlük var baḳ. de il‿öyle ġış‿

armıtları olurdu ġışşın yenen‿armıtlar‿o armıtlar da bitmeyiverdi evel biterdi.
(51)

 

öyle yük yük getirirdi vatandaş. ġışın sererdi böyle. ġışın getiri yerdi şindi o da yoḳ 

olmuyor yāni. 
(52) 

kirazçılık  yVdu bizim burda  o dönem de biz‿icat‿ittik o zaman 

mēmet göktaş dėye bi arḳadaşla, ereyliye gėttik. hālā bu alabalıḳları gėttik 

dedemliden çaydan balıḳ saldıḳ. 
(53) 

bu bizim suyun çıḳd¨ yere saldıḳ. yaşayacaḳ mı 

dėye. yaşadı. soñra anḳaradan mühendizini getirdik. suyu tahlil‿ėttirdik. buraları 

istimlaḳ‿ėttirdik. geri yaḳasını parḳı yapdıḳ. 

(54)
şindi balıḳ eti düşer‿oldu ġursÀ 

sı ayalım ġolumuzu dirs‚ 

fazlasını gönderiver ġardaş borsaya  

(55) 
yāni burda balıḳ filan yVdu. dediler, hani alabalıḳ hani nerde. alın dedik 

yiñ şindi. burdan gėtmiş‿alabalıḳ göksuya ġadar. zaten biz‿o zaman gepçelerle 

salıverdik yavrulardan. 
(56) 

zaten kendil/nden gėdiyoru. bizim‿o suyun çıḳd¨ yere 

araştırmacılar geldi ġamaralı filan. otuz ġırḳ metre ġazmışlar balıḳlar dora çizmesi 

gibi çıḳmış ġamaraya almışlar, izledik. zaten bu balıḳ ġaranlık yeri seviyor.  

(57) 
bu kirazçıl¨ biz şe yaptıḳ. şindi Àç‿oldu toprā salmıyor. vatandaştan, 

kirazdan çoḳ para alan var. atmış biñ Àç dikildi bu dālara. yalıñız milleti avlıyoruz. 

burda alanın vuvranın‿oluyor. 
(58) 

kim kime tım tıma oluyor. afėdersin ben burda 

ayaḳçı oluyoruyun, sen‿alıyorusun. milletin malı irezil‿oluyor. biri iki lira ötekki 

bi lira. 
(59) 

ama bu ḳoparatifleşme olsa. hadimde ne yapıyor. alacañ mı kirazı, yatır 
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banġaya yüz milyon lira para, al kirezi. burda ne yapıyor senin birinci sınıfı alıyor ‿

ikinci sınıfı almıyor‿iteleyoru.
 (60)

 nėye yoldurdun‿ulan bana kiräzi, vatandaşa 

kiräzi niye yolduruyorsun‿arḳadaşım. tamam bu bana yarar dėyoru. beşini alıyoru, 

beşine ufaḳ dėyoru. 
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4.SÖZLÜK 

a      

å :  Bir şaşırma ünlemi. 3/93 

À: Halk arasında sayılan ve sözü 

geçen erkeklere verilen unvan, ağa. 

3/40 

Àç: Gövdesi odun veya kereste 

olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar 

yaşayabilen, kimisinin meyve verdiği 

bitki; ağaç. 3/68 

Àstus: Yılın sekizinci ayı, ağustos. 

6/13 

Àş: bk. Àç 16/39 

abdast: Müslümanların, belli 

ibadetleri yapabilmek için bir düzen 

içerisinde bazı organları yıkayıp 

bazılarını mesh etme yoluyla 

yaptıkları arınma, abdest. 12/50 

abıla: Bir kimsenin kendisinden 

büyük olan kız kardeşi. Büyük kız 

kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen 

kız veya kadın, abla. 16/4 

acır: Kısmet, pay. Aşırı güçlük sıkıntı, 

ecir. 3/88 

adı batmaḳ: Adı anılmaz olmak. 

(Beddua) 7/1 

āfat: Çeşitli doğa olaylarının sebep 

olduğu yıkım, afet. 16/13  

a -: Yükselmek, yukarı doğru çıkmak, 

ağmak. 20/8 

a la-: Üzüntü, acı, sevinç, pişmanlık 

vb.nin etkisiyle gözyaşı dökmek, 

ağlamak. 2/93 

aḫır: Büyükbaş hayvanların barındığı 

genellikle kapalı yer, hayvan damı, 

ahır.  1/46 

(t: Ölen bir kimsenin iyi hâllerini ve 

ölmesinden duyulan acıları sayıp 

dökmek üzere söylenen ezgi, ezgi ile 

mersiye söyleyerek ağlama. Gelin olan 

bir kızın arkasından ya da gurbete 

gidenlerin ardından meziyetlerini 

sayıp dökerek ağlama, ağıt. 2/182  

Aḳmuñar: Taşkent ilçesine bağlı 

Çetmi kasabasındaki bir yerin adı. 

(aḳ+muñar, muñar: Pınar)  16/25 

aḳran: Yaş, meslek, toplumsal durum 

vb. bakımından birbirine eşit 

olanlardan her biri,  öğür. 3/90 
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āla-: bk. a la- 1/32 

alaca: El tezgahlarında birkaç renkli 

iplikten dokunan pamuklu bez. 12/39 

Alata: Taşkent ilçesine bağlı Balcılar 

kasabasının eski adı. 16/44 

alavış: Gürültü, patırtı, şamata, 

boğuşma, yaygara. 15/6 

altıḳ: Bundan böyle, bundan sonra, 

artık. 21/30 

altından‿aldırmaḳ: Altına etmek 

(veya kaçırmak) yatağına veya donuna 

işemek. 12/82 

alüv: Abov, vay gibi anlamları içeren 

bir ünlem. 16/34  

ambar‿oyunu: İki kişinin karşılıklı 

durarak ayaklarını uzattıkları diğer 

kişilerinse bu ayakların oluşturduğu 

yükseltiden atlamaya çalışmaları 

kuralına dayanan bir çocuk oyunu. 

2/204 

amel: bk. isal  11/31 

anarşik: Anarşist, kargaşacı. 1/3 

anarşit: bk. anarşik 1/29 

an : Geçmişte yaşanmış çeşitli 

olaylardan belleğin sakladığı her türlü 

iz, hatıra, anı.  2/126 

Añırcaḳ: Taşkent ilçesine bağlı Çetmi 

kasabasındaki bir yerin adı. 16/43  

apış ġurmaḳ: Sağ ayağı sol uyluğun, 

sol ayağı sağ uyluğun altına alarak 

oturmak, bağdaş kurmak. 16/34  

aPla buPla: Köyün delikanlılarının 

damlarda gezerek evlerin bacalarından 

aşağı sepet veya torba uzatıp 

keçiboynuzu, çerez, un, pekmez gibi 

erzakları topladıkları ve toplanan bu 

erzakla helva pişirip yedikleri bir 

eğlence. Bazı ev sahipleri şaka 

yapmak amacıyla bacadan uzatılan 

sepetin ipini keser. Gençler buna 

mukabil bacadan aşağı kül vb. 

nesneler dökerler. 11/6 

arap‿oynu: Güz mevsiminde köyün 

delikanlılarının yüzlerini kömür vb. 

maddelerle boyayıp kapı kapı dolaşıp 

erzak topladıkları ve toplanan bu 

erzaklarla helva vb. yaptıkları bir 

gelenek. Bazı Konya köylerinde saya 

olarak bilinir ve genelde çobanlar 

tertipler. 11/1 

arēr:  İki oda arasındaki yer, ara yer. 

2/153 
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ar‿ėtmek: Utanmak, üzüntü duymak, 

mahcup olmak. 2/95 

ardıç: Servigillerden, güzel kokulu 

yapraklarını kışın da dökmeyen, 

yuvarlak kara yemişleri ilaç olarak 

kullanılan bir ağaççık. 10/4 

ardiya: Evlerde kullanılmayan, 

saklanması gereken eşyaların 

konulduğu bölüm, ardiye. 12/29  

ārı (1): Vücudun herhangi bir yerinde 

duyulan şiddetli acı, ağrı.  11/32  

ārı (2): Yönünden, tarafından, -den 

doğru, -ya doğru, -nın boyunca; 

anlamları taşıyan bir yön bildirme 

ifadesi. 12/41 

ārı (3): Temiz, tertemiz, saf, iyi, arı. 

15/21 

Arılıḳ ġoyā: Konya ili, Taşkent ilçesi, 

Balcılar kasabasındaki bir dağda 

bulunan koyağın ismi. (arılıḳ+ġoyağı, 

ġoyaḳ<koyak, koyak: bk. ġoyak)  20/6 

arıt-: Temizlemek, temiz duruma 

getirmek, paklamak.12/79 

arıyir: bk. arēr 16/31 

arlıḳ: Hastalıklara okuyup üflemek 

gibi inançlar karşılığında bu işi yapana 

verilen para, arılık.12/71 

Asarcıḳ: Taşkent ilçesine bağlı Çetmi 

kasabasındaki bir yerin adı. (asar: 

Kayalık tepe.) 16/43 

Ashar: Taşkent merkezdeki bir yerin 

adı. 1/6 

ásker: Asker, er. Orduda görev yapan 

herkes.1/32 

asvap kesme: Düğün zamanı kız 

evine toplanılıp kıza getirilen 

elbiseleri gösterip bu elbiseleri 

getirenlerin isimlerinin zikredildiği 

yemekli bir tertip. (asvap<esvap: 

elbise) 10/23 

Aşşāköy: Taşkent ilçesine bağlı 

Kongul köyündeki bir mevkiin adı. 

(aşağı+köy) 8/6 

áşḳ ıya: Dağda, kırda yol kesen 

hırsızlar, haydutlar, eşkıya. 11/49 

Aşşā Mahalle: Taşkent merkezde bir 

mahalle adı. (Aşağı Mahalle) 1/6  

āşam 3: Hava kararmadan önceki 

zaman, akşam önü. 6/10 

atlanġaç: Çocukların birbirleri 

üzerinden atlayarak oynadıkları bir 

oyun, birdirbir oyunu. 3/55 

avḳala-: Çitilemek, avuç içinde 

sıkıştırmak, ovmak, ovalamak. 12/46 
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Avşar: Konya ili, Taşkent ilçesine 

bağlı bir kasaba. 13/26 

ayaḳçı: Ayak işlerinde kullanılan 

kimse.21/58 

aycıḳ: Çok az, azıcık, biraz. 16/39 

Ayeti Kürsü: Bakara Suresinin 255. 

ayeti, Ayet’el Kürsi. 1/63 

ayıḳdır-: Ayılmasını sağlamak, 

ayıltmak. 12/82 

ayranlı çorba: Ayran ve dövülmüş 

buğdayla yapılan bir çeşit yiyecek. 

2/180 

ayşam: Gündüzün son ve gecenin ilk 

saatleri, akşam vakti, akşam. 3/88 

azıḳ: Gereken yiyecek ve içecek 

şeyler, nevale. 20/4 

b 

bā: Üzüm kütüklerinin dikili 

bulunduğu toprak parçası, meyve 

bahçesi, bağ. 2/100 

bÀle: Şaşma bildiren bir söz. Bak 

hele, bana bak. 3/41 

bÀr-: Yüksek ve gür ses çıkarmak, 

bağırmak15/5 

Babıḳlar: Taşkent ilçesine bağlı 

Kongul köyündeki bir yerin adı. 

(babıḳ: Hayvan tırnağı.) 8/6 

babış vurma: Çok ağlayan çocukların 

ağlamasının kesilmesi için Cuma 

salâsı ile Cuma ezanı arasında,  

çocukların ağzına eski bir pabucun 

vurulmasına dayanan bir gelenek. 4/11 

bacabaşı: Ocağın üstündeki raf. 2/154  

bādaş ġurmaḳ: bk. apış ġurmaḳ 

16/34 

badılcan (1): Patlıcangillerden, kalın 

saplı, uzunca yapraklı otsu bitki. Bu 

bitkinin sebze olarak kullanılan, mor 

renkli, uzunca veya toparlak ürünü, 

patlıcan. 1/49 

badılcan (2): Patlıcangillerden, 

yaprakları tüylü, çiçekleri salkım 

durumunda, vitamince zengin bir bitki. 

Bu bitkinin yenilen kırmızı veya yeşil 

ürünü, domates. 16/31 

ba : bk. bā 1/35 

baġzı: Bazen, bazı. 3/100 

baḫar: Kuzey yarım kürede mart, 

nisan ve mayıs aylarını içine alan 

zaman aralığı, bahar, erken bahar, 

evvel bahar, ilkyaz, ilkbahar. 13/28 
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baḫşiş: Bir hizmete ödenen ücretten 

ayrı olarak fazladan verilen para, 

bahşiş.  3/11 

bālama: Üç çift telli olan ve mızrapla 

çalınan bir saz, bağlama. 13/25 

Balcılar: Konya ili, Taşkent ilçesine 

bağlı, eski adı Alata olan, bir kasaba. 

21/10 

balġaymaḳ: İki renkli, ipek kumaş. 

12/39  

balḳun: Bir yapının genellikle 

dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar 

veya parmaklıkla çevrili bölümü, 

balkon. 3/88 

baḳla: Fasulyegillerden, barbunya, 

çalı, ayşekadın, horoz vb. türleri 

bulunan bitki. Bu bitkinin sebze olarak 

yararlanılan yeşil ürünü ve kuru 

tohumları, fasulye.16/31 

Ballı Cadde: Konya ili, Taşkent ilçesi, 

Balcılar kasabasındaki bir caddenin 

ismi. 18/1 

barabar: Birlikte, bir arada, beraber. 

10 /2 

baraÑ: Suyu toplama, sulama ve 

elektrik üretme amacıyla akarsu 

üzerine yapılan bent, baraj. 17/1 

barct: Ateşli silahla bir merminin 

atılmasına veya herhangi bir aracın 

fırlatılmasına yarayan, patlayıcı 

madde, barut. 14/6 

Basḳılı: Taşkent ilçesine bağlı Çetmi 

kasabasındaki bir yerin adı. 16/25 

bāşiş: bk. baḫşiş 19/2 

bay):  Gerçekten. 2/53 

bayıḳ-: Baygın duruma girmek, uyur 

gibi olmak, kendinden geçmek, 

kendini kaybetmek, bayılmak.12/82  

bedTȯa: Birinin kötü duruma 

düşmesini gönülden isteme, ilenme, 

ilenç, kargış, beddua. 2/128 

be : bk. À 15/24 

bele-: Çocuğu kundaklamak, sarmak, 

beşiğe bağlayarak, sararak yatırmak. 

12/42  

Bel nbaşı: Taşkent merkezde bir yer 

adı.(bel n+başı<Belenin+başı, belen: 

Tepe.) 1/6 

belincaḳ: Düğünde kız evinin oğlan 

evine götürdüğü baklava kuruyemiş 

gibi ikramların adı. 2/130 

beliş-: Bölüşmek, paylaşmak. 8/3 
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belle-: Öğrenip akılda tutmak, 

öğrenmek.12/32 

bezirgân: Ticaretle uğraşan kimse. 

2/35 

bıḳla:  Kıyma, soğan ve yumurtayla 

yapılan bir çeşit yemek, mıhlama. 

13/16 

bıraḫ-: Yanına almamak, yanında 

götürmemek, bırakmak. 1/44 

biçē: Biraz, bir parça. Pek küçük ve 

değersiz şey. 12/36 

bille: Çocukların oynamak için 

kullandığı taş, maden, toprak, cam 

vb.nden yapılmış küçük yuvarlak 

nesne, misket, cıncık, zıpzıp, bilye. 

2/161 

bircacıḳ: Eşi, benzeri, ikincisi 

olmayan ve çok sevilen, tek, yegâne, 

biricik. 10/11 

bȱrgün : Birgün, gelecekte, ileride. 

15/22 

biş-: Ateşte, fırında, kaynar suda veya 

yağda ısı etkisiyle yenilebilir duruma 

gelmek, pişmek. 3/101 

B5z: Taşkent merkezde bir yer adı, 

Boğaz. 1/6 

B5ziçi: bk. bolay 16/22 

Bolay: Konya ili, Taşkent ilçesine 

bağlı kasaba. 14/1  

bombe: Canlı veya cansız hedeflere 

atılan, içi yakıcı ve yıkıcı maddelerle 

doldurulmuş, türlü büyüklükte 

patlayıcı, ateşli silah; bomba. 1/32 

bostan: Hıyar, salatalık, kavun, 

karpuz gibi yiyeceklere verilen ortak 

ad. 6/8 

boyunduruḳ: Çifte veya arabaya 

koşulan hayvanların birlikte 

yürümelerini sağlamak için 

boyunlarına geçirilen bir tür ağaç. 

16/38 

boz‿armıt: Dağ armudu, yaban 

armudu. 21/47 

b3n: İçinde bulunulan gün, bugün.  

11/32 

böyleliksire: Böylece, böyle olunca. 

Tam böyle, bu biçimde, böylelikle. 

1/10 

böyük: Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş, 

büyük. 3/105  

böyüt-: Büyük duruma getirmek, 

yetiştirmek, büyütmek. 2/27 
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buba: Çocuğu olan erkek, peder. 

Çocuğun dünyaya gelmesinde etken 

olan erkek, baba. 12/26 

bucaḳ: Kenar, köşe, yer; bucak. 3/139 

būdäy: Buğdaygillerin örnek bitkisi. 

Bu bitkinin başaktan ayrılıp 

öğütülmesiyle elde edilen tanesi, 

buğday. 3/14 

bulamaş: Koyu un çorbası, bulamaç. 

(bulama+aş) 13/14 

buñar: Suyun çıktığı yer, kaynak, 

pınar. 2/13 

būre: Bura, buraya. 1/4  

buydáy: bk. būdäy 18/2 

buynuz: Baklagillerden, kerestesi 

marangozlukta, kabukları tabaklıkta 

kullanılan bir ağaç. Bu ağacın baklaya 

benzer, şekerli yemişi, harnup, 

keçiboynuzu. 3/49 

buyunduruḳ: bk. boyunduruḳ 13/19 

buzala-: Sığırın yavrulaması, 

buzağılamak. 3/107 

bǖleş-: Bağırmak; mülemek, 

müleşmek. (Sığır, inek gibi hayvanlar 

için kullanılır.) 21/20 

büñgeş-: Ayak sinirleri uyuşmak. 

İncinmek, damar damar üstüne 

gelmek. 12/79 

bürgü: Kadınların örtündüğü örtü. 

1/43 

bürünle-: Örtmek, setretmek, sarmak. 

1/43  

büzdür-: Buruşturarak, sıkıştırarak 

veya kıvrım yaparak bir şeyin alanını 

ve hacmini küçültmek.12/41 

c  

cahíl: Öğrenim görmemiş, 

okumamış, cahil. 3/42 

c(l c(l: Sıvı şeylerin akarken 

çıkardığı ince, yavaş ve tatlı sesi 

anlatır, cağıl cağıl. 16/4 

Ñandarma: Yurt içinde genel 

güvenliği ve kamu düzenini 

korumakla görevli, yasa ve nizamların 

koyduğu hükümlerin yürütülmesini ve 

bunlara dayanan hükûmet emirlerinin 

yerine getirilmesini sağlayan silahlı 

askerî kuvvet. Bu kuvvette görevli 

olan kimse, jandarma. 4/2 

celli: Evlerde yiyecek, içecek ve 

erzakın saklandığı oda, ambar veya 

dolap, kiler.  2/151 
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cēran: Maddenin elektron, pozitron, 

proton vb. parçacıklarının 

hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü; 

elektrik, akım, cereyan. 21/42 

cerge: Derme çatma çadır, göçebe 

çadırı; çerge. 16/23  

c=ra: İnce kâğıda, kıyılmış tütün 

sarılarak hazırlanan, silindir 

biçiminde, ağızdan dumanı çekilen 

nesne, sigara. 12/41 

cındarı: Dallarından kaba süpürge 

yapılan, çalı görünüşünde bir bitki 

olan süpürge otunun tohumları. 21/48 

cınġıldaḳ: İki ucuna birer kişi oturup 

karşılıklı olarak havada yükselip 

inerek eğlenmeyi sağlayan, ortasından 

bir yere dayalı tahta veya metal araç; 

tahterevalli. 7/2 

cınġıllaḳ: bk. cınġıldaḳ 12/1  

cice: bk. abıla 16/35 

c r: Akciğerlerle karaciğerin ortak 

adı. Ancak metinde iç, yani gönül gibi 

insanın manevi varlığını oluşturan 

şeyler kastedilmiştir. 2/26 

cillev: bk. celli  12/29 

civelek: Delikanlı, toy, küçük tipli. 

2/29 

Curaban: Konya ili, Taşkent ilçesi 

merkezinde bulunan bir yer adı. 11/15 

cübbe: Din adamlarının elbise üstüne 

giydikleri uzun, yanları geniş, 

düğmesiz giysi. 21/30 

ç 

çabıt: Eski bez parçası; adi kumaş, 

çapıt. 12/43  

Çaḳıllı: Taşkent ilçesine bağlı Çetmi 

kasabasındaki bir yerin adı. 16/25 

çalı çarpa: Kolayca ateş yakmaya 

yarayan ince ve kuru ağaç dalı, kuru ot 

vb. şeyler; çalı çırpı. 1/54  

çalḳama: Sulandırılmış yoğurt, 

üstünkörü yapılan ayran. 16/40  

çañ: İçinden sarkan tokmağının 

kenarlara vurmasıyla ses çıkaran 

madenden araç, çan. 2/146 

Çañlan: Taşkent ilçesine bağlı Çetmi 

kasabasındaki bir yerin adı. 16/43 

çarıḳ: İşlenmemiş sığır derisinden 

yapılan ve deliklerine geçirilen şeritle 

sıkıca bağlanan ayakkabı. 21/38 

çekeripi: Bir ucu hamudun kulağına, 

diğer ucu araba falakasına bağlanan 

kayış. (hamut: bk. hamit) 16/36 
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çek gėtmek: Sık, sürekli gitmek.12/32 

çekme ġat: Apartmanlarda veya 

evlerde dört yanı teras olarak bırakılan 

en üst kat. 16/49 

çeleñ: Bir yapının herhangi bir 

bölümünü güneş ve yağmurdan 

koruması için, o bölümden dışa taşan 

ve altı boşta olarak yapılan örtü, saçak. 

13/21 

çellik çomaḳ: Bir küçük birde büyük 

sopayla oynanan çocuk oyunu, çelik 

çomak oyunu. 7/3 

Çepni: Oğuz Türklerinin yirmi dört 

boyundan biri. 16/44 

Çetmi: Konya ili, Taşkent ilçesine 

bağlı bir kasaba. 16/44  

çez-: Düğümlü, bağlı veya sarılı bir 

şeyi açmak, çözmek. 12/80  

ç¨: Ayçiçeğinin sapları, kamış kısmı, 

çığı. 2/168 

ç¨r-: Türkü söylemek, çığırmak.  

3/101 

çıḳla: Sade, arı, yalnız. 12/38  

çillik:  bk. çellik çomaḳ 2/196 

çişe: İçerisine sıvı konulan, cam veya 

plastikten yapılmış, dar ağızlı uzun 

kap, şişe.  3/138 

çit sürmek: Saban, pulluk kullanarak 

toprağı ekilebilir duruma getirmek, çift 

sürmek. 18/12 

çiydem: Zambakgillerden, türlü 

renklerde çiçek açan, çok yıllık, 

yumrulu bir kır bitkisi, mahmur çiçeği, 

çiğdem. 21/9 

ç5l-: Azken çok olmak, çok duruma 

gelmek, artmak, fazlalaşmak, 

ziyadeleşmek, çoğalmak. 1/29 

çocuḫ: Küçük yaştaki oğlan veya kız, 

çocuk.  1/12 

çoḫ: Sayı, nicelik, değer, güç, derece 

vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az 

karşıtı, çok. 1/23 

çölmek: Toprak tencere, çömlek. 

3/122 

çömeş-: Dizlerini bükerek topukları 

üzerine oturmak, çömelmek. 16/34  

çöplü çekirdeli: Pis, kirli. 1/53 

çul: Genellikle kıldan yapılmış kaba 

dokuma. 21/47 

çulfalıḳ: İplik dokuma tezgâhı. 13/17 



184 

 

d 

dā: Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, 

eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim 

ve oldukça geniş bir alana yayılan 

bölümü, dağ. 2/21 

dÀ: Var olana, elde bulunana ek 

olarak, daha. 15/5  

dadlılıḳ: Düğünde kız evinden oğlan 

evine getirilen tatlı, baklava, ağız tadı. 

10/21 

da : bk. dā 1/35 

da lık: Birçok dağın bulunduğu, 

dağlarla kaplı, dağlık. 14/1  

dahı: bk. dÀ 21/13 

daḳım: Sigara ağızlığı, takım. 16/39 

daḳın‿atmaḳ: Düğün sırasında 

konukların geline takı takması 

geleneği. 12/8  

dalḳın vermek: Ölü gömüldükten 

sonra mezar başında imamın dinî 

sözler söylemesi, talkın vermek. 12/81 

damıt-: Büyükbaş ya da küçükbaş 

hayvanların otlamadan beklemesi, 

durması. 16/36 

daşa bastırma: Askere gidecek olan 

delikanlının omuzlara alınması. 10/29 

daş dibek: İçinde bir şey dövüp 

ufalamaya yarayan, taştan yapılan kap, 

havan. 2/161 

Daşkent: Orta Toroslar Taşeli 

platosunda, Göksu vadisi kanyonları 

üzerinde yer alan Konya’ya bağlı bir 

ilçe, Taşkent.  2/41 

Daşpınar: Taşkent ilçesine bağlı 

Kongul köyündeki bir mevkiin adı. 

(daşpınar <taşpınar, taş+pınar) 6/23   

davar: Koyun ve keçiye verilen ortak 

ad. Koyun veya keçi sürüsü. 6/2 

Dedemli: Konya ili, Hadim ilçesine 

bağlı bir yerleşim birimi. 21/52 

d‚: Herhangi bir yargıya vararak. 

Diyerek, diye.  3/102 

d‚ l: Cümle içinde art arda kullanılan 

iki veya daha çok özneyi, tümleci, 

yüklemi, aralarından bazılarına 

olumsuzluk kavramı vererek birbirine 

bağlayan veya yüklemin olumsuz 

çekimini sağlayan kelime, değil. 12/33 

d‚ lli: Değeri olan veya değeri yüksek 

olan, kıymetli, değerli. 14/5  
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de il: bk. d‚ l  1/21 

d l: bk. d‚ l 12/4  

D rmenüstü : Taşkent ilçesine bağlı 

Kongul köyündeki bir yerin adı. 

(değirmen+üstü) 8/7 

d şik: Ödünç, sıra ile süt alıp verme. 

10/13 

dek dekecek: Köyde deke (teke) 

güdüp gelen gençlerin kapı kapı 

dolaşıp erzak toplamasına dayanan bir 

gelenek. 6/1 

deke: Erkek keçi, teke.16/4 

dekecik: bk. dek dekecek 16/1 

deki: Kadar, değin, dek,  - a / -e kadar 

ifadesi taşıyan bir edat. 12/8 

dem: Atardamar ve toplardamarların 

içinde dolaşarak hücrelerde 

özümleme, yadımlama görevlerini 

sağlayan plazma ve yuvarlardan 

oluşmuş kırmızı renkli sıvı; kan. 2/111 

demetçilik: Bir çocuk oyunu. 2/196 

dePe: Bir şeyin en üstteki bölümü, 

tepe. 10/4 

depedelik: Toprak damların üzerinden 

açılan tepe penceresi. 2/151 

depme: Tekme, ayakla vurma. 3/121 

derebeyi: (mec.) Ağa, sözü geçen 

kimse. 1/56 

derme çatma: Gelişigüzel toplanmış, 

aralarında uygunluk bulunmayan. 6/25  

Dermenönü: Taşkent merkezde bir 

mevki adı. (değirmen+önü) 3/19 

devli gün: Bir günün, bir haftanın, bir 

ayın, bir yılın ardından gelen gün. 19/4  

devritesi gün: bk. devli gün 15/9 

dėy: bk. d‚  16/5 

dėye: bk. d‚  1/28  

dėyi: bk. d‚  10/11 

deyil: bk. d‚ l 1/15 

deyu: bk. d‚  15/20 

dırnaḳ ġırḳmaḳ: Tırnak kesmek. 

1/35 

Dikenlidüzü: Konya ili, Taşkent 

ilçesi, Balcılar kasabası yakınlarındaki 

bir yaylanın adı. 21/19  

diki diki: Parça parça. Pek çok 

parçaya ayrılmış et gibi. 3/66 
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Dikmen: Taşkent ilçesine bağlı Çetmi 

kasabasındaki bir yerin adı. (dikmen: 

Sivri tepe.)16/43 

dinel-: Ayakta durmak. Ayağa 

kalkmak, dik durmak. 3/139 

dinemit: Nitrogliserin ile yapılan 

patlayıcı bir madde, dinamit. 16/20 

dirkeç:  Bulamaca atılan kurutulmuş 

bağırsak. (dirkes/dirkeş: Az pişmiş 

diri, katı) 13/14 

Ditr‚n: Taşkent merkezde bir mevki 

adı. Zamanında heyelanlı bir yer 

olduğu için bu adı aldığı tahmin 

edilmektedir.(titreyen>ditreyen>ditr‚n) 

3/17  

dō-: Doğmak, dünyaya gelmek. 3/44 

d5: Yakarış. Allah’a yalvarma, 

yakarış için söylenen dinî metin, dua. 

1/42 

do ru: Akla, mantığa, gerçeğe veya 

kurala uygun, doğru. 1/21 

dolaḳ: Çobanların çarık giymeden 

önce bacaklarına sardıkları bez ya da 

yün sargı, tozluk, çorap eskisi, 

paçavra. 11/48  

dolma tüfek: Barutun namlu içerisine 

sıkıştırılması sonucu ateşlenen eski bir 

tüfek çeşididir. 16/6 

doma: Odanın içindeki ağaçların 

çıkıntısı, evlerin dam ve duvarlarına 

konulan ağaç direk. 2/155 

domafil: Motorlu, dört tekerlekli kara 

taşıtı, otomobil. 19/8 

domata: Patlıcangillerden, yaprakları 

ve sürgünleri acı bir bitki. Bu bitkinin 

toprak altında oluşan, nişastaca 

zengin, yenebilen yumruları, patates.  

16/31 

domatiz: bk. badılcan(2) 6/18 

dōra-: Keserek parçalamak veya elle 

küçük parçalara ayırmak, doğramak.  

2/91 

dōru: bk. do ru 17/10 

dōrul-: Toparlanmak, dik bir duruma 

gelmek, (-e) yönelmek, doğrulmak. 

2/95 

Dögelençalı: Taşkent ilçesine bağlı 

Çetmi kasabasındaki bir yerin adı. 

16/43 

dö en: Ekinleri dövmek için 

kullanılan alet, düven, döven. 13/19 
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döngünlük: Olduğundan başka bir 

biçime girme, başka bir durum alma, 

şekil değiştirme, dönüşme, dönüşüm.  

21/50  

döş: Karın boşluğu.11/17 

Döşeme: Taşkent merkezde bir yer 

adı. 1/48  

Dubaḳlıḳ: Taşkent ilçesine bağlı 

Kongul köyündeki bir mevkiin adı. 

(dubaḳ: Taş, kaya parçası; topak.) 8/7 

duz  dengi: Bir çocuk oyunu, tuz 

dengi. 5/1 

dúşman: Birinin kötülüğünü isteyen, 

ondan nefret eden, ona zarar vermeye 

çalışan kimse; yağı, hasım, düşman. 

14/2 

dTle-: Düğüm yapmak. Düğüm 

yaparak bağlamak, düğümlemek.12/80
 

dTn: Evlenme veya sünnet 

dolayısıyla yapılan tören, eğlence, 

düğün. 1/45 

düven:  bk. dö en 16/12 

e 

eceller bükmek: Hayatı son bulmak. 

(Beddua) 6/46 

ecep: Şüphe, kuşku, merak, 

kararsızlık veya kuşku anlatan bir söz; 

acep, acaba. 3/67 

ecir: Saye, yardım; bereket. 12/50 

ehbap: Kendisiyle yakın ilişki kurulup 

sevilen, sayılan kimse, ahbap. 10/4 

ėhtiyar: Yaşlı, kocamış olan, pir, 

ihtiyar. 14/4 

r-: Yün, pamuk gibi şeyleri iğ 

(kirmen) ile büküp iplik durumuna 

getirmek, eğirmek. 12/40 

ėkiz: İkisi bir arada doğan canlı, ikiz. 

3/45 

ekseriyet: Çoğunluk, çokluk. 17/10 

ȩ l-: Yaşamaz olmak, hayatı sona 

ermek, can vermek, ölmek. 12/7 

ėlet-: Götürmek, ulaştırmak, 

nakletmek, geçirmek, iletmek. 1/44 

Elḳam:  Elham, Fatiha, Kur'an-ı 

Kerim’in ilk suresi. 1/12 

elvan: Renkli, çeşitli. 21/6 

embel: Hayvanları sürmek için uzun 

ya da kısa bir değnek ucuna geçirilen 

başsız çivi. 18/3 

Emirbuñarı: Taşkent merkezdeki bir 

çeşmenin adı, Emirler Pınarı. 1/57 
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emsal: Benzer, eş, denk. 3/90 

ėn-: Yüksekten veya yukarıdan 

aşağıya doğru gelmek, inmek. 19/15 

en: Hayvanlara veya eşyaya vurulan 

damga, işaret. 18/6 

ȩnemli: Önemi olan, mühim, 

ehemmiyetli, önemli. 15/7 

epėy: Az denmeyecek kadar, oldukça, 

hayli, epey, epeyi, epeyce, epeyice. 

9/3 

erÀt: Erkekler, erler, erat.                                

(T.+Ar.～< er+at) 3/33 

erbişem: Kalınca bükülmüş ipek iplik. 

Bu iplikten yapılmış, ibrişim.12/39 

Ermenek: Karaman iline bağlı 

ilçelerden biri. 16/41 

esir: Sıra, zaman, aralık, 

mevsim.12/55 

ėşte: Anlatılan şeye dikkat çekmek 

için kullanılan bir söz, işte. 12/26 

eten: Yemişlerin yenilen bölümü. 

12/44 

eviñöñü: bk. balḳun 16/32  

evön: bk. balḳun 2/159 

ėyce: Çok, adamakıllı, tamamen, 

iyice. 12/54 

eyef: Kağnı ya da saban oklarını 

boyunduruğa bağlayan halka 

biçiminde bükülmüş ince ağaç. 18/3  

ėyi: İstenilen, beğenilen nitelikleri 

taşıyan, beğenilecek biçimde olan, 

kötü karşıtı; iyi. 1/41  

ėyice: bk. ėyce 1/29 

ėyi oyun: Müzik eşliğinde tek kişinin 

oynadığı oyun. 2/114 

eyirtmeç: Yün eğirmeye yarayan araç, 

kirmen. 13/19  

eylim‿eylim: Salkım biçiminde, 

salkım salkım. 2/1 

eyri boyun: Boruların doğrultusunu 

değiştirmekte kullanılan bir bağlantı 

parçası, dirsek. 12/30 

ezän: Müslümanlıkta namaz vaktini 

bildirmek için müezzinin yüksek sesle 

yaptığı çağrı, ezan. 2/130 

f 

farı-: İhtiyarlamak. Yıpranmak, 

eskimek. Kuvvetten düşmek, 

kuvvetsiz kalmak. 6/34 
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fenar lamba: Saydam bir maddeden 

yapılmış veya böyle bir madde ile 

donatılmış, içinde ışık kaynağı 

bulunan aydınlatma aracı, fener. 21/42  

ferah: Bol, geniş, rahat. 16/21 

fes: Şapka yerine kullanılan, kırmızı, 

kalın çuhadan yapılmış, tepesinde 

püskülü olan, silindir biçiminde başlık. 

Düğün vb. törenlerde takılan 

geleneksel başlık. 3/48 

festeval: Bir bölgenin en ünlü ürünü 

için yapılan gösteri, şenlik, festival. 

10/12 

Festiḳan: Taşkent’e bağlı Afşar 

kasabasında bulunan bir yaylanın adı, 

Feslikan.(feslikan: Saksıda yetiştirilen, 

ballıbabağillerden yaprakları hoş 

kokan bir çiçek; fesleğen.) 13/28 

fırıl fırıl: Sürekli ve hızlı bir biçimde. 

12/2 

Firek: Osmanlıların Avrupalılara, 

özellikle Fransızlara verdikleri ad, 

Frenk.(Metinde aşağılama maksadıyla 

kullanılmış.) 15/17 

fistan: Tek parça kadın giysisi. 14/10 

fortaḳal: Turunçgillerden, Akdeniz 

ülkelerinde yetişen, yaprakları sert bir 

ağaç. Bu ağacın turuncu renkli, 

yuvarlak ve kabuğu güzel kokulu 

meyvesi, portakal.  3/134 

foşet: Genellikle plastikten veya 

kâğıttan yapılmış, içine öteberi 

koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte 

olabilen taşıma gereci, poşet. 21/44 

fotaḳ: Taş ve tenekeyle oynanan bir 

çocuk oyunu. 4/14 

foturaf: Çeşitli araç ve malzeme 

kullanarak görüntüyü özel bir yüzey 

üzerinde sabitleme. Bu yöntemle 

aktarılarak çoğaltılan resim, foto, 

fotoğraf. 12/59 

g 

ge: Gel manasında bir emir sözcüğü. 

(gel > ge) 4/6 

gėdelgi: Sabana takılan odun parçası, 

kısa ve kalın sopa. 18/3  

Gedik: Taşkent ilçesine bağlı Çetmi 

kasabasındaki bir yerin adı. 16/43 

gelince (1): Gelince kelimesi 

kendinden büyük ve evli bir kadın için 

abla anlamında kullanılır. Ancak 

burada gelince kelimesi kafiye için 

gelin kelimesi yerine kullanılmıştır. 

(Gelin; yeni evlenmiş genç kadın.) 

2/49 
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gelince (2): Bir kimsenin kardeşinin, 

dayısının veya amcasının karısı. 

Kadınlara söylenen bir seslenme sözü, 

yenge. 16/35 

gene: Yeniden, bir daha, tekrar, gine, 

yine. 12/38 

geş-: Geçmek. Bitmek (zaman). 1/13 

geş: Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar 

karşıtı, genç. 19/1 

gėt-: Yürümek, bir yere doğru 

yönelmek, varmak, gitmek. 1/4 

geven: Dam direklerinin üstüne 

yerleştirilen tahta, ağaç. 3/24 

Gevne: Konya ili, Hadım ilçesine 

bağlı bir yerleşim birimi olan Beyreli 

köyünün eski ismi. 10/7 

gevsilik:  Köylerde köy halkının 

çamaşır yıkamak için ortaklaşa 

kullandıkları yer, çamaşırhane, 

çamaşırlık. 1/53 

gevsülük: bk. gevsilik 11/14 

gėyidir-: Giyme işini yaptırmak, 

giydirmek. 12/65 

gíbi: “-e benzer”. Gibi(edatı). 2/5 

gicci: Yedi kiremit adlı çocuk 

oyununun gicci ile oynanan türü. 

(Gicci: Çam kozalağı) 2/202 

Göb‚s: Taşkent merkezdeki bir 

mevkiin adı. 8/7 

göç ġavudu: Yayladan köye ya da 

köyden yaylaya göçüleceğinde yapılan 

şenlik zamanında kavrulmuş ve 

dövülmüş tahıl ununa şeker veya 

pekmez katılarak yapılan yiyecek. 

16/9 

gnrcin: Güvercingillerden, hızlı ve 

uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık 

tüylü, evcilleşmiş birçok türü bulunan, 

yemle beslenen bir tür kuş, güvercin. 

15/2 

Gökseki: Taşkent ilçesine bağlı Çetmi 

kasabasındaki bir yerin adı. (gök+seki, 

seki: bk. Seki)16/25 

Göksu: Konya ili, Hadım ilçesindeki 

bir şelalenin ismi. (Gök+su) 21/ 55 

gónder-: Bir yere doğru yola 

çıkarmak, yollamak, ulaşmasını, 

gitmesini sağlamak, göndermek.  3/43  

göñüllü: Rızası, gönlü olan. 12/27 
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gór-: Göz yardımıyla bir şeyin 

varlığını algılamak, seçmek, görmek.  

1/21 

görümce: Bir kadının kocasının kız 

kardeşi. 3/108 

göş dTni: Yayladan köye ya da 

köyden yaylaya göçüleceğinde yapılan 

şenlik. 10/15 

götlük: At, eşek gibi hayvanlara 

örtülen kilim ya da çul parçasından 

yapılan örtü. 16/36  

göynek: Vücudun üst kısmına giyilen 

kollu veya yarım kollu, yakalı giysi, 

gömlek. 21/27 

gÓzel: Göze ve kulağa hoş gelen, 

hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı, 

güzel. 12/32 

güccük: Yaşı daha az olan, küçük. 

3/46 

güdük: Boyut olarak küçük, ufak. 

3/117 

gú l: Gül. Sevgiliye yöneltilen bir 

hitap. (Gül: Gülgillerin örnek bitkisi. 

Bu bitkinin katmerli, genellikle kokulu 

olan çiçeği.) 2/87 

güleş-: İki kişinin türlü oyunlarla 

birbirinin sırtını yere getirmeye 

çalışması, güreşmek. 21/20 

gülü: Küçük yaştaki oğlan veya kız. 

Çocuk, küçük çocuk. 16/35     

gún: Zaman, sıra, gün. 1/21 

Güneymuñar: Taşkent ilçesine bağlı 

Çetmi kasabasındaki bir yerin adı. 

(güney+muñar～ muñar: Pınar.)16/25 

güt-: Bir hayvanı veya hayvan 

sürüsünü önüne katıp otlatarak 

sürmek. 6/2 

güv   1. Evlenmekte olan bir erkeğe, 

evlenme töreni sırasında verilen ad, 

güveyi. 2. Bir kızın ailesinden olan 

büyüklere göre kızın kocası, güveyi, 

damat. 2/54 

ġ 

ġabara: Dayanıklılık sağlamak 

amacıyla, ayakkabıların altına çakılan, 

yassı ve iri başlı demir çivi, kabara. 

12/38  

ġabristanlıḳ: Mezarların bulunduğu 

yer, kabristan, gömütlük, sinlik, 

mezaristan. 1/6 
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ġabuḳlu baḳla: Kabuğuyla beraber 

kurutulan, içli fasulyeye verilen ad. 

2/163 

ġafäyi daḳmaḳ: Bir olay, konu, 

durum ya da kişiye sabitlenmek, o 

konuya kafa yormak, başka şeyle 

ilgilenmemek, takılı kalmak; kafayı 

takmak. 1/41 

ġāfile: Birlikte yolculuk eden 

topluluk. Aynı yöne giden taşıt veya 

yolcu topluluğu, kafile. 6/23 

ġaḳış-: Yerinden telaşla kalkmak, 

sıçramak, kalkışmak. 3/31 

ġalayla-: Oksitlenmeden korumak için 

bir metal parçasını veya kabı kalay 

tabakası ile kaplamak, kalaylamak. 

11/23 

ġalender: Gösterişsiz, sade 

yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü 

kimse. Özensiz giyinmiş, kılıksız 

kimse. Garip, fakir, kalender. 11/16 

ġalepe: Birkaç kişinin oturabileceği 

genişlikteki koltuk, çekyat, kanepe. 

12/10 

ġallen ġuyusu: Karda bir çukur 

açılarak üstünün örtülmesi ve bu 

çukura birinin düşmesinin 

sağlanmasına dayanan bir şaka, bir 

oyun. Bu kuyunun ismi. 11/9 

Ġarada : Karaman ilinde bulunan 

sönmüş volkanik bir dağın ismi, 

Karadağ. (ġara+da ) 14/1  

ġaradalı: Potlu, büzgülü (dikilmiş 

şeyler için), kardalı.12/38  

ġaralar ġusmaḳ: Kötü hastalıklara 

tutulmak. (Beddua) 6/46 

ġaramıḳ: Sert ve uzun dikenli ufak 

boylu çalı. 12/52 

ġarañlıgev: Penceresiz, kiler gibi 

kullanılan oda. (ġarañlıḳ+ev) 2/153 

ġarañlıḳ: Işığın olmama durumu, 

karanlık. 2/151 

Ġaraseki: Taşkent ilçesine bağlı 

Çetmi kasabasındaki bir yerin adı. 

(ġara+seki, seki: bk. Seki 16/43 

ġarın ġolanı: Hayvanların karnının ön 

kısmından geçirilen kuşak. 16/36 

ġārim: Bundan böyle, bundan sonra, 

artık. Gayrı kelimesinin, alışılmışın 

dışında, şahıs eki eklenerek kullanılan 

şekli. (gayrı+m) 5/4 

ġarlī: Üstünde kar bulunan, karlı. 

15/24 

ġarliy: bk. ġarlī 10/9 
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ġater: Bir arada giden hayvan dizisi, 

katar. 6/24 

ġāve: Kahve, çay, ıhlamur, nargile 

içilen, hafif yiyecekler bulunduran, 

tavla vb. oynanan yer; kahve, 

kahvehane, kıraathane. 3/23 

ġavgá: Düşmanca davranış ve sözlerle 

ortaya çıkan çekişme veya dövüş, 

kavga, savaş. 1/31 

Ġayabaş: Taşkent merkezde bir 

mevki adı. (Kayabaşı<Kaya+başı) 1/6 

ġayıt: Bir işin yapılabilmesi için 

gerekli olan araç, gereç.12/29  

ġaytan: Pamuk veya ipekten sicim. 

Örgü halat, kaytan. 3/9 

ġazal: Kurumuş ağaç yaprağı, 

kurumuş ot, gazel. 3/103 

ġıcıla-: Gıcırtı çıkarmak, gıcırdamak. 

2/37 

ġılıç: Saban ökçesini oka bağlayan 

ağaç parçası. 18/3 

ġınacı: Düğünlerde kına yakan kimse, 

kınacı. 1/43 

Ġıranyeri: Taşkent ilçesine bağlı 

Kongul köyündeki bir mevkiin adı. 8/7 

ġırap: Çok bükümlü iplikle dokunmuş 

bir çeşit ince kumaş.                                  

(Fr.～ crêpe>krep) 2/148 

ġırapdöşen: Krep isimli kumaşın bir 

türü. Krepdöşin, Çin krepi. 

(krep+döşin) 10/17 

ġırḫda bir: Nadir, kırkta bir. 1/17 

ġırlandır-: Havaya kaldırmak, 

havalandırmak; havada döndürmek. 

12/2 

ġısaç: Demircilerin kızgın demiri 

tuttukları maşa gibi bir araç, kısaç. 

11/26 

ġısḳac: Kıskanma huyunda olan 

kimse, kıskanç. 3/42 

Ġıssini: Taşkent merkezdeki bir 

mevkiin adı. (ġız+sini <kız+sini, sin: 

Etek, etek ucu.) 8/7 

ġız: Dişi çocuk, kız. 1/17 

ġocacıḳ: Semerin arka kısmında urgan 

takılan demir ya da tahta çengel, 

kocacık. 16/36 

ġocä: Bir düğün eğlencesi ve bu 

oyunundaki bir karakter, koca. 12/5 

ġoḫ-:  Kokmak, koku çıkarmak. 1/55 
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ġoḫu: Nesnelerden yayılan küçücük 

zerrelerin burun zarı üzerindeki özel 

sinirlerde uyandırdığı duygu, koku.  

3/25 

ġōḳu:  Bir tehlike veya tehlike 

düşüncesi karşısında duyulan kaygı, 

üzüntü, korku. 1/37 

ġolan: Yünden ya da ipekten yapılmış 

üzeri işli ince kuşak, kolan. 12/40 

ġoläy: Sıkıntı çekmeden, yorulmadan 

yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç 

ve zor karşıtı, kolay. 1/31 

Ġonġul: Konya ili, Taşkent ilçesine 

bağlı bir köy, Kongul. 10/16 

Ġonġul‿oynu: Yedi kiremit adlı 

çocuk oyununun topsuz şekli. Ayrıca 

kiremit yerine dubak denilen taşlar 

kullanılır. (dubak: bk. dubaḳlıḳ) 2/198  

ġonşu: Konutları yakın olan 

kimselerin birbirine göre aldıkları ad, 

komşu.  3/50 

ġoşum ġayıtı: Araba hayvanının kayış 

takımı, koşum takımı. 16/37  

ġoyaḳ: Bir ucu dağda son bulan kapalı 

boğaz, iki dağ, tepe arasındaki boşluk, 

vadi. 2/52 

Ġozan: Taşkent ilçesine bağlı Çetmi 

kasabasındaki bir yerin adı. 

(ġozan<ġuzan: Gölgelik, güneş 

almayan yer.) 16/25 

ġucaḳ yorġanı: Çocuklara örtülen içi 

pamuk, yün vb. şeylerle doldurularak 

dikilmiş geniş örtü. 12/43  

ġuduru: Bir kamu kuruluşunun, bir 

işletmenin, denetim veya yönlendirme 

işlerini gerçekleştirenler ve bunların 

taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların 

hepsi; kadro. 17/1 

ġul: Allah’a göre insan, abd, kul. 1/41 

ġulaḳlıḳ: Baharat, tuz gibi nesneleri 

koymak için yapılan oyma yer. 2/155 

ġulp: Kazan, tencere, fincan, dolap, 

testi vb.nin tutulacak yeri; kulp. 2/97 

Ġunduzlar‿Odası: Konya ili, 

Taşkent ilçesi, Balcılar kasabasındaki 

bir yerin ismi. 19/3 

ġunna-:  (Bazı hayvanlar) doğum 

yapmak. 16/24 

ġuPle: Kâbe-i Muazzama’nın 

bulunduğu Mekke-i Mükerreme ciheti. 

Kıble tarafı, güney. Bazı ibadetler 

yerine getirilirken dönülen Kâbe'nin 

bulunduğu yön. 21/12 
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ġurb): Yumurta ile üreyen, yavruları 

gelişimlerini durgun sularda 

tamamladıktan sonra kuyruğu ve 

solungacı körelerek karada 

yaşayabilen, sıçrayarak yürüyen ve 

suda iyi yüzen küçük hayvan, kurbağa. 

3/72 

Ġur‚n: İslam dininin temel ilkelerini 

içeren, Hz. Muhammed (S.a.v.)’e 

gönderilen, Allah’ın buyruklarını 

içeren, Müslümanlığın temel kitabı, 

Kur'an-ı Kerim, Kelam-ı Kadim, 

Mushaf, Mushaf-ı Şerif. 1/11 

ġursaḳ: Omurgalılarda, sindirim 

sisteminin, yemek borusu ile 

onikiparmak bağırsağı arasında 

besinlerin sindirime hazır duruma 

getirildiği omurgasız hayvanlarda 

sindirim kanalının bu bölgeye karşılık 

olan parçası, mide. 21/54 

ġuslāne: Eski evlerde, içinde 

yıkanılabilir biçimde yapılmış küçük 

bölme. (gusül+hâne) 13/21 

ġuşluḳ: Günün sabahla öğle 

arasındaki bölümü, kuşluk vakti. 6/20 

ġutlu: Bir çeşit kumaş ve bu kumaştan 

yapılan elbise. 12/39 

ġuvvetleş-: Güç kazanmak, direnci 

veya gücü artmak, kuvvetlenmek. 

15/14 

Ġuzanyer: Taşkent ilçesine bağlı 

Kongul köyündeki bir mevkiin 

adı.(ġuzan+yer, ġuzan: Gölgelik, 

güneş almayan yer.)  8/7 

Ġuzyaḳa: Taşkent merkezdeki Boğaz 

Deresi’nin karşılıklı iki yakasından 

kuzeyde olan yakanın, yerin, ismi. 

(ġuz+yaka) 2/39 

h 

Hādim: Konya iline bağlı ilçelerden 

biri. 16/26 

Ham Boynu: Konya ili, Taşkent 

ilçesi, Balcılar kasabasındaki bir yerin 

ismi. 18/1 

hamit: Koşum hayvanlarının boynuna 

geçirilen ve araba kollarına sabitlenen 

deri kaplı koşum takımı, hamut. 16/37 

hanġırdan:Nereden. 

(hanġırdan<Hangi yerden)16/33  

harmanbiş: Çocukların çamur ve 

toprakla oynadıkları bir çeşit oyun. 5/7 

Harzadın: Taşkent’in merkezinde 

bulunan bir dağın adı. 2/17 
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hatap: Dayanıklılık sağlamak için 

deve semerinin iki yanına konulan 

ağaç parçaları. 16/18 

hatıl: Ağırlığı yatay olarak dağıtmak 

ve duvarların düşey doğrultudaki 

çatlamalarını önlemek için yatay 

olarak boydan boya yerleştirilen 

ahşap, tuğla veya beton bağlama ögesi. 

13/23 

hatıra: Birine karşı duyulan saygı, 

sevgi, hatır.16/21 

hattını geçik: Haddinden fazla, 

gereğinden çok, aşırı.15/3  

hav. : 15 kilogramlık hububat ölçeği. 

Bir büyük tenekenin alacağı miktarı 

karşılayan ölçek. 21/43  

hāyā: Utanma duygusu, utanç, 

utanma, sıkılma, hayâ.  12/33 

hayat: Genellikle köy ve kasaba 

evlerinde, üstü kapalı, bir veya birkaç 

yanı açık sofa. Bir yapının veya yapı 

grubunun ortasında kalan üstü açık, 

duvarla çevrili alan. Evin girişi 

önündeki alan, avlu. 13/21 

ḫayıllı: Yararı, hayrı olan, iyi, hayırlı. 

1/15 

hėç: Soru cümlelerinde belirsiz bir 

zamanı anlatan bir söz, hiç. 2/12 

hele (1): Uyarma, söz verme anlatan bir 

söz. 3/116 

hele (2): Özellikle. 12/36 

hēlen: Şimdi, şu anda, bugünkü 

günde, hâlen. 16/11 

helke: Su, süt vb. şeyleri koymaya 

yarayan, çoğunlukla bakırdan yapılan, 

bakraçtan büyük bir çeşit kova. 6/19 

herif: Adam, erkek. 3/110 

herkeş: İnsanların tümü, herkes. 12/19 

hėş: bk. hėç 2/36  

heybe: Omza geçirilebilen, iki gözlü 

bir tür çanta. 13/1 

heyre: Sulu helva. Koyu olmayan 

sıvımsı helva. 6/5 

hırḫa: Genellikle soğuktan korunmak 

için giyilen, kumaştan, bazen içi 

pamukla beslenmiş, ceket biçiminde, 

önden açık, kollu üst giysisi, hırka. 

21/27 

hindi: Şu anda, içinde bulunduğumuz 

zamanda, şimdi. 21/31 

hocä: Müslümanlıkta din görevlisi, 

hoca. 1/11 
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hopza:  Sabandaki çamuru sıyırmaya 

yarayan alet. 16/38  

Huba: Kuba Mescidi (Mescid El 

Kuba). Hz. Peygamber (s.a.s.)'in hicret 

ederken konakladığı Kuba'da inşa 

ettirdiği, İslamiyet’te inşa edilen ilk 

mescit. Suudi Arabistan'ın Medine 

şehri sınırları içerisindedir. 21/23 

hubūbat: Arpa, buğday, çavdar, darı, 

mısır, pirinç, sorgum ve yulaf ve 

benzerlerinin hasat edilen ürünleri ve 

tohumları; tahıl, zahire.13/3  

hūri: Cennette yaşayan dişi varlık. 

Ahu gözlüler. Gözlerinin akı 

karasından çok olan, pek güzel ve 

güzellikleri tarif ve tavsif 

edilemeyecek derecede güzel olan 

Cennet kızları. 15/21 

Hut D(: Suudi Arabistan’ın Medine 

şehrinde bulunan ve Uhud Savaşı’nın 

yapıldığı dağ, Uhud Dağı. 21/26 

hübbe: Cuma ve bayram 

namazlarında imam tarafından 

minberde okunan dua ve verilen vaaz, 

hutbe. 21/30 

hüdüt: Komşu il, ilçe, köy veya 

kişilerin topraklarını birbirinden ayıran 

çizgi, sınır, hudut. 16/44 

ı 

ı şala-: Kirini çıkarmak için çamaşırın 

iki yanını birbirine sürtmek, çitilemek.  

12/46 

ı şır-: bk. ıgşala- 12/46 

ılımza: Küçük çalı. Büyükbaş 

hayvanların altından alınan ot, çalı vb. 

11/13  

ırbıḳ: Su koymaya yarayan kulplu 

kap, ibrik. 16/40  

ısıcaḳ: Havadaki yüksek ısı. 

Yakmayacak derecede ısısı olan, 

yakmayacak kadar ısı veren, soğuk 

karşıtı, ısısı yüksek olan, çok ısınmış, 

sıcak. 1/52 

i 

ibriz: Bir kuş cinsi. 13/16 

içlik: Yakasız, uzun kollu erkek 

gömleği, mintan, gömlek. 16/31 

idāre: İçinde yağlı fitil bulunan 

aydınlatma aracı, ilkel lamba, idare 

kandili. 2/154 

ikitap: Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya 

getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt 

yaprakların bütünü, kitap. 12/68 
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iledin: Çamgillerden, 50-60 metre 

yüksekliğinde, düz gövdeli, kozalağı 

aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve 

reçinesi değerli, çam türüne çok yakın 

bir orman ağacı; ladin. 2/1 

il‚n:  Genellikle, içinde bir şey 

yıkamak için kullanılan metal veya 

plastikten yapılan büyük yayvan kap, 

leğen. 1/35 

ilen-: Birinin kötü bir duruma düşmesi 

dileğini gönlünden geçirmek veya 

açıkça söylemek, beddua etmek. 12/16  

imtān: Öğrencilerin veya bir işe 

girmek isteyenlerin bilgi derecesini 

anlamak için yapılan yoklama, 

imtihan, sınav. 1/39 

İnardı: Taşkent ilçesine bağlı Kongul 

köyündeki bir mevkiin adı. Belenardı 

(Beleñardı) da denir. (in+ardı) 8/7  

ini: Bir kadının kocasının kardeşi. 

16/35 

inile-: İnlemek, sızlanmak. Acı, 

üzüntü belirten kesik sesler çıkarmak, 

inildemek. 3/118 

ipti: Önce, ilk. (İbtida>ipti)  3/45 

irāmetli: Allah'ın rahmetine 

kavuşmuş, bağışlanmış anlamlarında; 

ölmüş Müslümanları saygıyla anmak 

için ad veya unvanlarının başına 

getirilen bir söz. 15/11  

irāzı: Uygun bulan, benimseyen, 

isteyen, kabul eden, razı. 1/60 

irezil: Perişan, acınası durumda olan, 

rezil. 8 /4 

isal: Olağandan daha çok, daha sık ve 

sulu dışkı çıkarma, sürgün, ötürük, iç 

sürme, cır cır, amel, linet, kabız 

karşıtı; ishal.11/32 

iskarpotin: Koncu ayak bileğini 

örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya 

yan tarafı lastikli ayakkabı; iskarpin, 

potin. 12/38 

istimlaḳ‿ėtmek: Kamu yararı 

gerektiğinde kişinin hukukunu da 

koruyarak karşılığını peşin ödemek 

koşuluyla taşınmazların sahiplerinden 

izin alınmaksızın yasal yollarla 

tamamını veya bir kısmını almak, 

devletleştirmek, kamulaştırmak. 21/53 

istirÀt: Dinlenme, rahat etme, 

istirahat. 20/8 

iTTahılaş-: Karşılıklı iddiaya girmek, 

iddialaşmak. 11/53 
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İzvit: Karaman ili, Ermenek ilçesine 

bağlı Yukarıçağlar köyünün eski adı. 

18/11  

k 

kÀt:  Hamur durumuna getirilmiş 

türlü bitkisel maddelerden yapılan, 

yazı yazmaya, baskı yapmaya, bir şey 

sarmaya yarayan kuru, ince yaprak; 

kâğıt. 2/25 

kâh: Bazen, kimi vakit, bazı bazı, gâh. 

3/14 

kefin: Ölünün gömülmeden önce 

sarıldığı beyaz bez, kefen bezi, yakasız 

gömlek, yakasız mintan; kefen.12/80 

kel: Çirkin, fena, kötü. 1/53 

kelik: Meşin, deri. 12/38 

kemre: Verimini artırmak için toprağa 

dökülen her türlü hayvan dışkısı, 

gübre, tezek. 11/41 

kenef: İnsanın dışkısıyla idrarını 

boşalttığı yer, abdesthane, ayakyolu, 

hacet yeri, hela, tuvalet. 16/32 

kepenek: Çobanların omuzlarına 

aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden 

üstlük, aba. 13/18 

kervan: Uzak yerlere yolcu ve ticaret 

eşyası taşıyan yük hayvanı katarı. 

18/12  

keşik: Sıra ile yapılan görev, iş; nöbet. 

6/9 

keşkäk: İyice dövülmüş buğday; 

kırılmış buğday, dövme; yarma. 12/53 

kevkir: Süzek, uzun saplı yayvan ve 

delikli kepçe, kevgir. 12/44 

kişşi: Kadın veya erkeğe verilen genel 

ad, şahıs, zat, nefer, kişi. 5/1  

kiräz: Gülgillerden, ılıman iklimlerde 

yetişen bir meyve ağacı. Bu ağacın 

kırmızı veya beyaz renkte, etli, sulu, 

tek çekirdekli meyvesi; kiraz. 21/60 

kiyat: bk. kÀt 5/11 

köçek (oyunu): Müzik eşliğinde çift 

kişinin oynadığı oyun. Uyumlu 

hareketlerle dans etmeye dayanan 

oyun havası. 2/114 

köftü: Pekmez ve undan yapılan bir 

tatlı. 2/170 

Kölebaşı: Taşkent ilçesine bağlı 

Çetmi kasabasındaki bir yerin adı. 

(köle+başı) 16/25 
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kömbe: Kızgın küle gömülerek 

pişirilen bir çeşit kalın ekmek. 10/1  

kömme: bk. kömbe 6/29 

köstek kesme: Yeni yürümeye 

başlayan iki çocuğun ayaklarına 

köstek (engel) diye tabir edilen iplerin 

bağlanıp iki ayrı yere aynı mesafeye 

oturtulması ve belirlenen orta noktaya 

önce gelenin ortadaki ödülü almasına 

dayanan bir gelenek. 4/12 

Kösürelik: Taşkent ilçesine bağlı 

Çetmi kasabasındaki bir yerin adı. 

(kösüre: Bileği taşı.) 16/25  

külünk: Taş kırılan ya da demir 

dövülen balyoz. 13/24 

küplüev: Küp vb. eşyaların konulduğu 

oda. 12/29 

kütük‿atma: Köyün delikanlılarının 

ilk kez oğlu olan babayı kutlamak ve 

armağan almak amacıyla oğlu olan 

adamın damına kütük atması ve 

akabinde oğlu olan babanın bu 

delikanlılara ziyafet tertiplemesi 

geleneğidir. 8/1 

kütük dökmek: bk. kütük atma 

12/66 

kütük dTnü: bk. kütük atma 16/6 

l 

lanġur lunġur: Çanın çıkardığı sesi 

tarif eden bir yansıma ses. 3/52 

m 

māfāza: Koruma, saklama, korunum, 

muhafaza. 11/56 

malfoturacı: Fabrika yapımı her türlü 

kumaş, bez vb. dokuma satan kişi; 

manifaturacı. 11/47 

maniza: Sarmaşıkgillerden, koyu yeşil 

renkli, değişik biçimli yaprakları olan, 

sap ve dallarından çıkan küçük ek 

köklerle dik, düz yerlere yapışarak 

tırmanan bitki. Bir sarmaşık türü. 19/9 

máraḳlı: Bir şeye çok düşkün olan, 

sürekli onunla uğraşan, ilgilenen; 

meraklı.11/37 

Martin: Tek kurşun atan bir çeşit 

tüfek. 2/112 

māsus: Özellikle, bilerek isteyerek, 

kasten; mahsus. 13/19  

m‚r: Bilinmeyen, farkında 

olunmayan bir durum için kullanılan 

bir söz, meğer, meğerse, oysa, oysaki. 

16/49 

m‚rimsire: bk. m‚r 15/17  
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mefat‿ėtmek: Yaşamaz olmak, 

hayatı sona ermek, can vermek, vefat 

etmek, ölmek. 1/33 

megere: bk. m‚r 12/57 

mehir görmek: Layık görmek, 

yakıştırmak, uygun görmek. 12/14 

Mēlit: Hz. Muhammed (S.a.v.)’in 

doğumunu, hayatını anlatan mesnevi. 

Bu mesnevinin okunduğu dinî tören, 

Mevlit Kandili. 12/66 

memlekát: Bir kimsenin doğup 

büyüdüğü yer, şehir, yurt, memleket.  

1/43 

mėnder: İçi yumuşak bir malzeme ile 

doldurularak dikilen, oturmaya, 

yaslanmaya yarar şilte, minder. 12/10 

menevşe: Menekşegillerden bir veya 

çok yıllık otsu bir bitki. Bu bitkinin 

mor renkli, güzel kokulu çiçeği, 

menekşe. 21/10 

menfez: Girecek veya geçecek yer, 

delik, açma. 19/14 

menşur: Ünlü, tanınmış, herkesçe 

bilinen, angın, meşhur. 14/8 

merāmetli: bk. irāmetli  17/7 

Merē: Taşkent ilçesine bağlı Kongul 

köyündeki bir mevkiin adı. (mere: 

Yeni dikilen, üzüm vermeyen bağ.)  8/7 

merḫamet: Bir kimsenin veya bir 

başka canlının karşılaştığı kötü 

durumdan dolayı duyulan üzüntü, 

acıma, merhamet. 1/8 

merkep: Atgillerden, uzun kulaklı 

binek ve hizmet hayvanı, eşek. 21/43 

Mernek: Konya ili, Hadım ilçesine 

bağlı bir yerleşim birimi olan Gülpınar 

köyünün eski ismi. 6/45 

mesūlet: Kişinin kendi davranışlarını 

veya kendi yetki alanına giren 

herhangi bir olayın sonuçlarını 

üstlenmesi, sorumluluk, mesuliyet. 

12/50 

mezär: Ölünün gömülü olduğu yer, 

kabir, sin, makber, gömüt, mezar. 

3/111 

mıḫTar: Köy ve mahallenin yasalarla 

belirtilmiş işlerini yürütmek için o köy 

veya mahallede oturanların seçtikleri 

kimse, köy muhtarı, mahalle muhtarı, 

muhtar. 16/20 

míḫtar: Bir şeyin ölçülebilen, 

sayılabilen veya azalıp çoğalabilen 

durumu, nicelik, miktar. 9/2 
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minik: bk. Ġonġul‿oynu 2/199 

mintan: Yakasız, uzun kollu erkek 

gömleği. Gömlek üzerine giyilen kollu 

yelek. 3/10 

mollä: Büyük bilgin. Dinî yönü ağır 

basan kimse. 12/83 

muñar: Genellikle yol kenarlarında 

herkesin yararlanması için yapılan, 

borularla gelen suyun bir oluktan veya 

musluktan aktığı, yalaklı su hazinesi 

veya yapısı; çeşme, pınar, mahalle 

çeşmesi. 12/29 

mundar ölmek: Kimsesiz durumda 

ölmek. 12/54  

musalla: Konya merkezde bulunan bir 

mezarlığın ismi. 16/21 

musandıra:  Yüklüğün üstündeki 

boşluk. Tavan arasındaki küçük oda, 

sandık odası. 2/156 

muştac: Bir şeye gereksinim duyan 

kimse yoksul, fakir, muhtaç. 3/132 

müsāfirperder: Konuklarına iyi 

davranan, onları iyi ağırlayan ve 

kendisine konuk gelmesinden 

hoşlanan kimse. (Ar.+Far.～

misafir+perver) 12/55 

müsefir: Sefer eden, gelen. (düşman 

yerine kullanılmış) 16/45  

müsüm: bk. ürüsüm 16/10 

n 

nādar: Ne kadar, oldukça, çok. 12/29  

nahıl: Nasıl, ne şekilde. 3/116 

naḫıl: bk. nahıl  12/2  

náḫı: bk. nahıl  1/19 

nālet: Allah’ın sevgi ve ilgisinden 

yoksun olma, beddua, lanet. 16/52 

Námázgâh: Taşkent ilçesine bağlı 

Kongul köyündeki bir mevkiin adı. 

Açıkta namaz kılmak için hazırlanmış 

olan ve kıble yönüne doğru dikili bir 

taşı bulunan yer, namazgâh. 

(Far.+Far. ～namaz+gâh) 6/19 

narācaḳ: Ne gezer, ne arar manasında 

bir deyim. (narācaḳ < ne arayacak) 

10/30 

Nāvā: Karaman ili, Ermenek ilçesine 

bağlı bir yerleşim birimi olan 

Güneyyurt’taki bir koyağın ismi, 

Navağı. 18/10  

neteki: Gerçekten, hakikaten, sonuç 

olarak, nitekim. (ne+teg+kim) 1/43 
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nevdiren: Bir yere çıkmaya veya bir 

yerden inmeye yarayan basamaklar 

dizisi, merdiven. 3/106  

ney: Soru biçiminde şaşma bildiren 

ünlem, ne. 17/11 

nişadır: Önceleri boynuz ve hayvan 

tırnaklarından elde edilen amonyağa 

halk dilinde verilen isim. Kalaycılıkta, 

demircilikte kullanılır. 11/23  

nVt: Çiçekleri sarımtırak renkte, 

tanesi baklamsı, bol nişastalı bir bitki, 

nohut. 2/177 

nỻrün: Ne yapıyorsun manasında bir 

soru sözü. 16/34 

nusḳa: İçinde dinsel veya büyüleyici 

bir gücün saklı olduğuna inanılan, 

taşıyanı, takanı veya sahip olanı zararlı 

etkilerden koruyup iyilik getirdiğine 

inanılan bir nesne, yazılı kâğıt, muska. 

21/16 

o 

odun sopası: Sadece odun 

yakılmasına elverişli bir soba türü, 

odun sobası.  3/129 

oḫu-: Bir yazıyı meydana getiren 

harf ve işaretlere bakıp bunları 

seslendirmek veya düşünceyi anlamak, 

okumak. 1/11  

oḳḳa: 1,282 kilogram veya 400 

dirhemlik ağırlık ölçüsü birimi, kıyye, 

okka. 14/6 

oḳundu: Küçük armağanlarla yapılan 

düğün çağrısı. (oku- : Çağırmak, davet 

etmek.) 12/9  

ol: “o” zamiri.  İşaret zamirlerinden 

“o” nun eski ve asıl şekli.21/23 

ōlaḳ: Keçi yavrusu, oğlak.16/16 

ōlan: Erkek çocuk, delikanlı, oğlan. 

1/17  

óp-: Sevgi, saygı, bağlılık, teşekkür 

belirtmek amacıyla dudaklarını bir 

şeye veya birine değdirmek, öpmek. 

12/68 

oñdan keli: bk. ondan kelli  12/46 

ondan kelli: Ondan sonra, ondan 

dolayı. 12/7 

ondan keri: bk. ondan kelli  12/84 

Ortaköy: Taşkent ilçesine bağlı 

Kongul köyündeki bir mevkiin adı. 

(orta+köy) 8/6 

Vzhan: Türk ve Altay mitolojisinde 

Türklerin atası, Oğuzhan. 13/26 

óyle: Öyle, onun gibi olan, ona benzer, 

o şekilde. 6/6 
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ö 

Öbekdaşı: Konya ili, Taşkent ilçesi, 

Balcılar kasabasındaki bir dağın ismi. 

20/7 

öcü: Anlayış, görüş, mezhep. 3/124 

ödü sıtmaḳ: Korkmak, korku 

duymak, ürkmek, dehşete kapılmak. 

2/129 

nndire: Hayvanları dürtmekte 

kullanılan değnek, üvendire, öğendire.  

16/37 

ö : Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka 

karşıtı. Bir şeyin esas tutulan yüzünün 

baktığı yer, karşı, ön. 16/51 

ö endire: bk. nndire 13/19 

ö ür-: Yağlı nesneler döküldüğü yere 

yayılmak.12/9 

Ó üt-: Bir araçla tane durumundaki 

nesneleri bir araçla ezerek un 

durumuna getirmek, öğütmek. 13/8 

ökçe: Saban demirinin geçtiği ağaç 

parçası. 16/38 

öñ: bk. ö  2/150 

öñcek: Kadınların çalışma sırasında 

bellerine doladıkları peştamal, önlük. 

12/40 

Ónne-: Seslenmek, yüksek sesle 

çağırmak, ünlemek. 3/102 

örtülü: Örtüsü olan, tesettürlü.1/18 

örüde durmaḳ: Ayakta durmak. 

Ayağa kalkmak, dik durmak. 

Dinelmek. 16/33 

öteberi: Atıştırmalık, ufak tefek 

yiyecek. 3/122 

3t-: bk. Ó üt-: 16/5 

övele-: İki parçayı, çamaşırı, avucun 

içinde birbirine sürte sürte ovmak. 

12/54 

öyleliksire: Öylelikle, o biçimde, tam 

öyle, öylece, öyle olunca. 1/5 

p 

paldın: Hayvanın baldırlarına giden 

kayış. Semerin kayış kısmı. 16/36 

Palyoz: Taş kırma, kazık çakma vb. 

işlerde kullanılan, çok iri, iki ucu az 

keskin, ağır çekiç, varyos, balyoz. 

13/24 
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paşa bıy¨: Soğanların iri bir biçimde 

kesilmesine verilen ad, paşa bıyığı.  

2/179 

pate: Patlıcangillerden, yaprakları ve 

sürgünleri acı bir bitki. Bu bitkinin 

toprak altında oluşan, nişastaca 

zengin, yenebilen yumruları, patates.  

3/1 

patoz: Elin alacağı miktar, pataz. 

(pataz: Avuç) 16/10  

patuz: Kaba yemleri, kültür yem 

bitkilerinin sap ve dallarını öğütmek 

veya fındığın dış kabuğunu ayırmak 

için kullanılan tarım makinesi ve bu 

makineyle yapılan işin adı, patoz. 

15/15  

Pirlerġonda: Taşkent’in eski ismi, 

Pirlerkondu. 6/40 

piştivan: Duvar ve çatıların üstüne 

oturtulduğu ağaç çerçeve, piçtevan. 

13/22 

Porini: Konya ili, Taşkent ilçesi, 

Balcılar kasabasındaki bir yerin ismi. 

(por+ini, por: Çok taşlı, taşlık yer.) 

19/8  

Pỻrek: Açılmış hamurun veya 

yufkanın arasına, peynir, kıyma, 

ıspanak vb. konularak çeşitli 

biçimlerde pişirilen hamur işi; börek. 

10/25 

pufur-: Havanın, rüzgârın, üflercesine 

esmesi. 3/128 

pür: Çam, ardıç, ladin ağaçlarının 

iğne gibi ince yaprakları. 6/31 

püskTt: Un, süt, şeker veya tuzla 

yapılan ince, gevrek kuru pasta türü; 

bisküvi. 3/116 

s 

sā-: Memeyi parmaklar arasında 

sıkarak süt akıtmak, sağmak. 16/4 

sabāle: Günün başlangıcı, günün ilk 

saatleri, sabah, sabah vakti, horoz 

vakti. 16/41  

saban: Çift süren hayvanların 

koşulduğu demir uçlu tarım aracı, 

karasaban. 13/19 

saç ġırḳmaḳ: Saç kesmek, tıraş 

etmek. 1/35 

sa : Sağlam, esen, yaşamakta olan, 

sağ. 10/9 

sāla-: Bir işin olması için gerekli 

durumu, şartları hazırlamak, temin 

etmek; sağlamak. 16/21 
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sālam: Dayanıklı, kolay bozulmaz, 

yıkılmaz, sağlam. 13/23 

sallä-: Düzenli bir biçimde ve hep 

aynı doğrultuda hareket ettirmek, 

sallamak. 10/6 

sallama: Bir çeşit yerli oyun havası, 

sallama havası. 1/46 

Sarılar: Konya ili, Taşkent ilçesi 

merkezinde bulunan bir yerin adı. 

11/15 

savırtmalı: Harman savurma aletinin 

çeşidi. 18/4 

sayacı:  İlginç giysiler giyip çeşitli 

görünümlerle gece evleri dolaşarak 

aldatmacalı bir çeşit oyun oynamaya, 

beklenmedik davranışlar yapmaya, 

evlerden bir şeyler istemeye ve 

toplamaya dayanan saya oyununu 

oynayan kişi. 13/2 

sefür: Bazı sayı sıfatlarıyla birlikte 

kullanılarak bir olayın ve olgunun her 

bir tekrarlanışını bildiren söz, defa, 

kere, sefer. 16/57 

seher: Sabahın güneş doğmadan 

önceki zamanı, seher vakti. 21/23 

Seki: Taşkent ilçesine bağlı Çetmi 

kasabasındaki bir yerin adı. (seki: 

Toprak üstündeki doğal set.) 16/43 

selemet: Esen olma durumu, esenlik. 

Her türlü korku, tasa ve tehlikeden 

uzak, güvende olma durumu; selâmet. 

12/64 

semer: At, eşek, katır vb. hayvanların 

sırtına yerleştirilen, üzerine yük 

bağlanan veya binilen, iskeleti ağaçtan 

araç. 3/20 

semer Àcı: Semerin iskeletini 

oluşturan iki eğri ağaç. 16/36 

seyyarlıḫ: Belli bir yeri olmayan, 

gezici, seyyar olarak satış yapma işi; 

seyyarlık. 9/2 

sı a-: Kolu, paçayı yukarı çekip 

toplamak veya kıvırmak, sıvamak. 

21/54 

s¨r: Geviş getirenlerden, büyükbaş 

hayvanların genel adı; sığır. 3/14 

s¨rcıḳ: Serçegillerden, siyah renkli, 

uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir 

kuş, çoğurcuk, çekirge kuşu; sığırcık. 

13/16  

sıḳıla-: Sıkı duruma getirmek, 

sıkıştırmak. Dolma tüfek, tabanca vb. 

ateşli silahları ağızdan doldurup 

sıkıştırmak. 16/6 
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sıve: Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri 

düzgünleştirmek için kullanılan, yarı 

akışkan, kum, kireç, çimento karışımı 

veya toprak harç; sıva. 3/114 

sibek: Küçük çocukların yataklarını 

kirletmemeleri için beşiğe takılarak 

sidiği oturağa götüren tahta boru, 

kamış.12/41 

sirken: Kazayağıgiller familyasından, 

10-150 cm kadar boyda, tek yıllık, 

otsu, çiçekleri gösterişsiz ve 

sonbaharda açan, yaprakları ıspanak 

gibi sebze olarak kullanılan bitki; 

yabani ıspanak. 11/36  

s5n: Zambakgillerden, yemeklere 

tat vermek için yumrusu ve yeşil 

yaprakları kullanılan bitki, soğan. 

2/179  

sofra: Düğünde kadınlar arasında 

yapılan yemekli bir tertip. 2/134 

soñra: Daha ileri bir zamanda, 

müteakiben, önce karşıtı; sonra. 1/44 

sōra: bk. soñra 5/6 

sVḳ: Isının üşütecek kadar az veya 

düşük olması durumu, soğuk. 2/103 

sögündür-: Ateş ve ışığın yanmasına, 

aydınlatmasına son vermek; 

söndürmek. 3/110 

s3t: Söğütgillerden, sulak yerlerde 

yetişen, büyük bir ağaç; söğüt. 11/52 

sövle-: Düşündüğünü veya bildiğini 

sözle anlatmak, söylemek. 10/19 

su bulamacı: Un, su ve tereyağından 

yapılan bir çeşit tatlı.13/13 

su köftüsü: bk. su bulamacı  2/173 

Sultan: Sultan pınarı. Anadolu 

Selçuklu sultanlarından Sultan I. 

Alaeddin zamanında Taşkent’te 

yapılan çeşme. 1/53  

Sumaḳlıba : Taşkent ilçesine bağlı 

Kongul köyündeki bir mevkiin adı. 

(sumaḳlı+bağ, sumak: Ekşilik vermek 

için yemeklere katılan bir baharat.) 

8/7 

sundurma: Güneş ya da yağmurdan 

korunmak için, yapılan saçak ve bu 

saçaklarda kullanılan sırığın ismi. 

13/21 

suratlı: Çabuk hareketlenen, çabuk 

giden, çabuk işleyen, hızlı, süratli. 

11/51 
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sübek: Eskiden oynanan, 

cıngıldak(tahterevalli) denilen oyunda 

yere çakılan bir metre boyunda direk. 

7/2 

süvari:  Atlı asker. 1/30 

ş 

şaḳ: Bölük, parça, dilim. 12/40 

şalġa: Turpgillerden, yumru köklü bir 

bitki, şalgam. 2/175 

Şamata: Taşkent ilçesine bağlı Çetmi 

kasabasındaki bir yerin adı. 16/43 

şase: Motorlu kara taşıtlarının iskelet 

bölümü, şasi. 19/7 

şenel-: Sevinmek, keyiflenmek, 

neşelenmek. 1/56 

şerbet: Meyve suyu ile şekerli su 

karıştırılarak yapılan içecek. Belli 

törenlerde konuklara sunulan şekerli 

içecek. 3/115 

şifon: İpek iplikle dokunmuş ince, 

şeffaf kumaş. Bu kumaştan yapılmış 

başörtüsü. 2/148 

şinci: bk. hindi  5/3  

şindi: bk. hindi 1/19 

şir şir: Çeşmenin az bir şekilde 

aktığını tarif eden yansıma bir ses. 

1/57 

şivre: Söyleyiş özelliği. Bir dilin 

kültür düzeyine göre gösterdiği 

değişiklik, şive. 17/1 

şo: Yön tarif eden bir kelime, şu. 3/56 

şỻ le: Şunun gibi, şuna benzer biçimde, 

şöyle. 3/138 

t 

tahsıldar: Bir kimse veya bir kuruluş 

adına para toplamakla görevli kimse, 

alımcı. Vergi toplayan görevli, vergici, 

tahsildar. 15/3 

taksil: Herhangi bir meslek, sanat 

veya iş için gerekli bilgi, beceri ve 

alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla 

yapılan çalışma, öğrenim, tahsil. 21/13 

taḳunya: Genellikle hamam vb. ıslak 

tabanlı yerlerde kullanılan, yüksek 

ökçeli, ağaçtan yapılmış bir tür ayak 

giysisi, nalın. 16/29  

támam: Oldu, olur, tamam. 1/11 

tandır: Yere çukur kazılarak yapılan 

bir tür fırın. Burada yapılan ekmek. 

13/8  
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tandır‿ö mesi: Yağlı tandır ekmeği. 

13/9 

tarhana: Ayran ve yarma buğdaydan 

yapılan bir çorba. 2/166 

tarıġ: Toplumları, milletleri, 

kuruluşları etkileyen hareketlerden 

doğan, olayları zaman ve yer 

göstererek anlatan, bu olaylar 

arasındaki ilişkileri, daha önceki ve 

sonraki olaylarla bağlantılarını, 

karşılıklı etkilenmeleri, her milletin 

kurduğu medeniyetleri, kendi iç 

sorunlarını inceleyen bilim; tarih. 14/2 

tarımsallıḳ: Bitkisel ve hayvansal 

ürünlerin üretilmesi, kalite ve 

verimlerinin yükseltilmesi, uygun 

koşullarda korunması, işlenip 

değerlendirilmesi ve pazarlanması, 

ziraat, tarım. 14/3 

tazı: Genellikle tavşan avında 

kullanılan, uzun bacaklı, çekik karınlı, 

çok çevik bir köpek türü. 3/21 

Tek getirmek: Denk getirmek, uygun 

durumunu bulmak, rastlatmak.12/46  

teleḳoman: Elektronik aygıtları belli 

bir uzaklıktan yönetmeye yarayan 

kablosuz alet, kumanda. 19/10 

televzun: Vericiden iletilen dalgaların 

görüntü ve ses olarak görünmesini ve 

duyulmasını sağlayan aygıt, 

televizyon. 12/59 

tellal: Herhangi bir şeyi, olayı veya bir 

şeyin satılacağını halka duyurmak için 

çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran 

kimse. 18/6 

telufun çekmek: Telefonla aramak. 

12/59 

terbiye ġayışı: Dizginin başlık kısmı. 

16/37  

terevi: Ramazan ayı boyunca, yatsı 

namazından sonra kılınan namaz, 

teravih namazı. 17/4 

tērīz: Askerlik ödevini bitirenleri 

ordudan bırakma, terhis. 9/1 

terlik: İnce kumaştan dikilmiş veya 

ipten örülmüş, çoğunlukla yarım küre 

biçiminde başlık; takke. 16/31 

ters: Verimini artırmak için toprağa 

dökülen her türlü hayvan dışkısı, 

kimyasal veya bitkisel madde, kemre, 

gübre. 21/36  

tezek: İri toprak parçası. 

(tezē<tezeği<tezek+i) 15/15  
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toḳurcaḳ: Giysileri yıkarken 

kullanılan tahta tokmak. 12/44 

toḳya: Genellikle ev içinde giyilen, 

deri, naylon vb. şeylerden yapılan, 

arkası açık, hafif ve türlü biçimlerde 

ayak giysisi; terlik. 16/31  

topalaḳ: Kıyma ve bulgurdan yapılan 

sulu köfte. /162 

Toros: Anadolu’nun güney kesiminde 

Akdeniz kıyıları boyunca uzanan 

sıradağ. 21/9 

tỻbe: İşlediği bir günah veya suçtan 

pişman olarak bir daha yapmamaya 

karar verme, tövbe. 12/25 

Tūbä: Cennette bulunan, kökü 

yukarıda, dalları aşağıda büyük bir 

ağaç, Tuba.15/20 

turfan: Testi biçiminde kulplu yayık. 

10/13 

Tülek: Konya ili, Taşkent ilçesi, 

Balcılar kasabasındaki bir pınarın adı. 

20/7 

türkü ç(rmaḳ: Türkü çağırmak, 

türkü söylemek. 14/9 

 

 

u 

u ullu: Yararlı, uğuru olan, iyilik 

getirdiğine inanılan, kutlu, tekin, 

kademli, meymenetli, mübarek, 

uğurlu. 1/22 

un çorbası: Hamur ve patatesle 

yapılan bir çorba. 2/174 

ūsa: Sabanın parçalarından birisi.18/3 

usȯl: Âdet, gelenek, usul. 1/20 

úst: Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan 

yanı, fevk, alt karşıtı; üst. 3/138 

uş: Bir şeyin baş veya son noktası, uç. 

12/38 

0lla-: Gideni esenlik ve sevgi 

dilekleriyle geçirmek, yolcu etmek, 

selâmetle göndermek, teşyi etmek; 

uğurlamak. 14/8 

0llu: bk. u ullu. 1/59 

0r parası: Askere gidecek olan 

delikanlıya verilen harçlık. 10/29 

uzunluḳ: Kız çocuklarının 

beşiklerinde bulunan, bir nevi sübek 

işlevi gören, naylon altlık. (sübek bk. 

sibek) 12/42  
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Uzun Şıḫ: Yavuz Sultan Selim 

döneminde yaşamış, şu an Taşkent 

merkezde kabri bulunan bir din 

âlimidir. Asıl adı Abdullah’tır. 1/7 

ü 

ü rü-: Yavaşça sallamak. 10/6 

üleş-: Bölüşmek, paylaşmak. 8/3 

ünle-: Seslenmek, yüksek sesle 

çağırmak, ündemek. 1/50 

ünne-: bk. ünle- 3/102 

ürüsüm: Bir toplumda, bir toplulukta 

eskiden kalmış olmaları dolayısıyla 

saygın tutulup kuşaktan kuşağa 

iletilen, yaptırım gücü olan kültürel 

kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve 

davranışlar, anane, âdet, gelenek, 

görenek. (ürüsüm <ürüsum <rüsum: 

Âdetler, merasim, usûl.) 12/10 

üş: İkiden sonra gelen sayının adı. Bu 

sayıyı gösteren 3 ve III rakamlarının 

adı, üç. 9/1 

v 

vátan: Vatan, yurt. 1/9 

 

 

y 

yā-: Yağmur, kar veya dolunun gökten 

düşmesi; yağmak. 16/14 

yā: Birleşiminde stearik, oleik, 

palmitik asitlerle gliserin bulunan ve 

bunların oranlarına göre kıvamları 

değişen bitkisel veya hayvansal 

madde; yağ. 6/21 

YÀrın Gölü: Taşkent ilçesine bağlı 

Çetmi kasabasındaki bir gölün adı. 

16/25 

yaba: Harman savurmakta kullanılan, 

el biçiminde dört beş dişi olan, 

tahtadan yapılmış tarım aracı. 18/4 

yaḳ-: Önemli olaylar, acılar, ayrılıklar, 

aşklar üstüne türkü söylemek, ağıt 

yapmak. 3/61 

yaḳa: Yan, yön, semt. 2/101 

yaḳım: Önemli olaylar üstüne 

yakılmış türkü, ağıt. 13/34 

yalaḳ: Hayvanların su içtikleri taş 

veya ağaçtan oyma kap. Çeşme, 

musluk vb.nin altına akan suyun 

çevreye sıçramasını veya akıp 

gitmesini önlemek için konulan delikli 

taş tekne. 17/7 
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yalġız: Yanında başkaları 

bulunmayan, yalnız. 12/48 

yalınlıḳ: Yalnız olma durumu, 

kimsesizlik, kimse bulunmama 

durumu, ıssızlık, tenhalık, yalnızlık. 

3/88 

yaman: Kötü, alışılmadık, olağandışı. 

2/191 

yāmur: Atmosferdeki su buharının 

yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne 

düşen yağışın sıvı durumda olanı, 

yağar, yağış, baran, bereket, rahmet, 

yağmur.16/14 

yapışḳan‿otu: Isırgangillerden, 

yaprakları yapışkan bir bitki. 11/36  

yarma (1): Gelişigüzel kırılmış 

buğday, dövme. 2/166 

Yarma (2): Konya ili, Taşkent ilçesi 

merkezindeki bir mevki adı. (yarma: 

İnsanların kazıp açtığı yol, kanal, 

hendek.) 2/9 

yarpız: Akarsu kenarlarında ve 

ortalarında, kumluk; çakıllık yerlerde 

yetişen güzel kokulu mor çiçekler açan 

bir bitki; toplanıp kurutularak 

yemeklere konur; yabannanesi de 

denir. 11/36 

yaşamāsın: Yaşama, öl manalarında 

bir beddua olduğu gibi şaka niyetiyle 

de söylenen bir söylemdir. 7/1 

yaşamayasıca: bk. yaşamāsın 6/46 

Yatırtma: Taşkent ilçesine bağlı 

Kongul köyündeki bir mevkiin adı. 8/7 

yayıḳ yaymaḳ: Sütün ayranını ve 

yağını ayırmak için yayığı çalkalamak. 

10/13 

yazar: Herhâlde, büyük bir ihtimalle, 

galiba, zaar. 11/34 

y‚n: Birine göre, kardeş, amca, hala, 

dayı veya teyzenin çocuğu ya da 

kendinden yaşça küçüklere söylenen 

bir hitap; yeğen. 13/19 

Yellibel: Taşkent ilçesine bağlı Çetmi 

kasabasındaki bir yerin adı. (yelli+bel) 

16/25 

yemenī: Yumuşak, yazlık bir çeşit 

ayakkabı. 12/38  

yıḫıl-: Yıkma işi yapılmak veya yıkma 

işine konu olmak; herhangi bir sebeple 

çökmek, göçmek; yıkılmak. 3/103 

yoḫ: Olmayan, bulunmayan, yok. 4/1 

yoḳarı: Bir şeyin üst bölümü, fevk, 

aşağı karşıtı; yukarı. 3/102 
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Yoḳarıarma: Taşkent ilçesine bağlı 

Kongul Köyündeki bir mevkiin adı. 

(yoḳarı+arma, arma: Yaş ağaç.) 8/7 

yoḳli: Geçinmekte çok sıkıntı çeken 

(kimse), yoksul, yoklu, fakir. 12/26 

yol: Bazı sayı sıfatlarıyla birlikte 

kullanılarak bir olayın ve olgunun her 

bir tekrarlanışını bildiren söz, defa, 

kere, sefer. 14/11 

yVrt: Maya katılarak koyulaştırılmış 

beyaz, kıvamlı bir süt ürünü; yoğurt. 

6/21 

yörük: Hayvancılıkla geçinen, 

genellikle Toroslarda yaşayan göçebe 

Türk oymağı. 3/18  

yu-: Su veya başka bir sıvı kullanarak 

bir şeyi temizlemek, yıkamak. 12/47 

yular: Bir yere bağlamak veya 

çekerek götürmek için hayvanın 

başına geçirilen nesne. 3/21 

yuñruk: Parmakların kapanmasıyla 

elin aldığı biçim. Elin bu biçimiyle 

yapılan vuruş; yumruk. 3/121 

z 

zÀt: Zât, kişi. 6/24 

zahra: Tahıl, aşlık, zahire.13/3  

zañal-: bk. örüde durmaḳ 16/33  

zat (1): bk. zÀt 6/38 

zat (2): Şey. Madde, eşya, söz, olay, iş, 

durum vb.nin yerine kullanılan, 

belirsiz anlamda bir söz. Nesne, 

madde. 12/21 

zavraḳ: Yapıları aydınlatmak, 

havalandırmak amacıyla yapılan, 

çerçeve, cam perde gibi eklentilerle 

daha kullanışlı bir duruma getirilen 

açıklık; pencere. 2/153 

zelve: Çift öküzünün boyunduruktan 

çıkmaması için boynunun iki yanından 

boyunduruğa, aşağıya doğru geçirilen 

çubuk. 16/38 

zemeri: Kara kış, zemheri. 3/128 

zäten: Doğrusu, doğrusunu isterseniz, 

esasen, zati, zaten.17/10 

zevle: bk. zelve 18/2  

zeyre: Yemeklik tahıl. 21/37 

zılġar: Sabanlarda kullanılan ayar 

zinciri ya da ipi.  16/38 

zoba silkmek: Sobayı ve sobanın 

borularını çırpmak. 12/30 
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