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PREŞOVA VE BİLAÇ TÜRK AĞZI,  İNCELEME – METİN – SÖZLÜK 

 

“Preşova ve Bilaç Türk Ağzı”, adı altındaki Yüksek Lisans tezi “İnceleme, Metin ve Sözlük” 

olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Bu tezi yapmaktaki amaç, Kosova’da bulunan Preşova ve Bilaç 

köylerinin Türk ağzını ortaya çıkarmaktır. Kosova’nın birçok şehrinde Türkçe konuşulmaktadır. Buna 

karşılık her şehrin farklı dil özellikleri ortaya çıkmaktadır. Bu bölgelerde 1375 yılından itibaren 

konuşulan Türkçe, Türkiye Türkçesinden farklı bazı dil özellikleri taşımaktadır. Tezin İncelemesi için 

ilk olarak bu köylerde kaynak kişilerden derlemeler yapılmış, metinler daha sonra çeviriyazı alfabesiyle 

yazıya aktarılmıştır. Tez üç ana bölümden oluşmaktadır.  

Birinci bölüm “İnceleme” başlığından oluşmuştur. Bu bölümde bölge ağızlarının Ses Bilgisi, 

Şekil Bilgisi ve Cümle Bilgisi açısından dil özellikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. İkinci bölüm 

“Metin” başlıklı bölümde yapılan derlemelerin çeviriyazı sistemiyle yazıya geçirilmesi amaçlanmıştır. 

Üçüncü bölüm ise “Sözlük”ten oluşmaktadır. Bu bölümde de derlemelerde ortaya çıkan farklı anlamlı 

kelimelerin ve aynı zamanda bu ağızda diğer yabancı dillerden, Arnavutça ve Sırpçadan gelen 

kelimelerin Türkçe karşılıkları verilmiştir. Tezin genel amacı ise Preşova ve Bilaç ağzı üzerinde şimdiye 

kadar hiçbir çalışma yapılmadığı gerekçesiyle bu bölge ağzının dil özelliklerini ortaya çıkarmaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Preşova ve Bilaç Ağzı, Kosova Ağızları, Türkiye Türkçesi Ağzıları 
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TURKISH  DIALECT OF  PRESEVO AND  BILAÇ,  ANALYSIS – TEXT – DICTIONARY 

 

The title of the Master thesis is “Turkish dialect of Preshevo and Bilaç” and it is formed from 

three main titles Analysis-Text and Dictionary. The purpose of analyzing this topic is to know you with 

the Turkish dialect of these two places that are with in the borders of the Kosovo. Beside this two 

villages there are a few more cities within the borders of Kosovo that speak Turkish language, among 

these places differences on speaking are observed. The aim of the work of this theme is that residents of 

Preshevo and Bilaç are known as Turkish language speaking people, so compared with the current 

Turkish language you can clearly observe the linguistic differences, so this was one of the main reasons 

that made me to do its linguistic analysis in this area. Inside the topic as a first step to make its linguistic 

analysis, I started collecting Turkish language speaking from the people of these regions than I wrote its 

linguistic transcript. As I mentioned before the whole topic is composed of three main parts that 

analyses the spoken language. The first part consists of linguistic analysis, Phonetics, Morphology and 

Syntax. Where in this part you can deduce particular and linguistic changes that differ from today’s 

Turkish language. The second part consists of Text, which here is given the main part of all analysis in 

speech and dictionary. This part is composed of people speaking that are taken from these two villages 

based on this theme. Particularities and phonetic differences are transcribed and written in phonetic 

symbols. Finally, the third part of thesis consists of dictionary, wherein specified Turkish words are 

treated by explaining which words are changed in composition and which words are influenced by the 

Albanian and Serbian language (languages that are spoken in the region). 
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1. GİRİŞ 

 
“Preşova ve Bilaç Türk Ağzı”nın dil açısından incelemesindeki amaç, Kosava’nın sınırları 

içerisinde bulunan bu iki köyün ağız sahasında daha önce incelemeye alınmamış olması ve bunun 

dışında bu bölgeler gibi çevresinde bulunan diğer şehirlerde de Türkçenin hâlâ konuşulduğunun 

vurgulanmasıdır. 

Uzun yıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğunun Balkan’lara, Kosova’ya girmesiyle 

Türkçenin konuşulmaya başladığı görülmektedir. Kosova’nın birçok şehrinde, Priştine, Prizren, 

Mamuşa, İpek, Vuçitırın ve çevrelerinde bulunan diğer köylerde farklı dil özellikleriyle Türkçenin 

devam ettiği saptanmıştır. Her bir bölgede birçok çalışma yapılmış ve belli çizgilerde farklı yönleri 

de ortaya koyulmuştur. Bu alanda çalışan birçok akademisyen ve araştırmacı vardır. Prof. Dr. 

Suzan Canhasi, Prof. Dr. Nimetullah Hafız ve daha birçok isim Kosova’da konuşulan Türk ağzı 

kapsamında birçok çalışma yapmıştır. Fakat bütün bu çalışmaların sonucunda Preşova ve Bilaç 

Türk ağzı henüz kimse tarafından incelemeye alınmamıştır. Tam da bu yüzden bu köylerde 

konuşulan bu ağız yüksek lisans tezi olarak incelemeye alınmıştır.  

Türkçe, bölgede 1375 yılından itibaren konuşulmaya başlanmıştır. Bu köylerde, özellikle 

Bilaç köyünde Osmanlı zamanında, Balkanlarda bulunan askeri yönetimi olarak bulunmuştur. Bu 

sadece dil açısından değil tarihi açıdan da çok önem taşımaktadır. Osmanlının miraslarından biri de 

dildir, öyle ki yıllar boyunca Türkçe konuşan az sayıda hane kalmasına rağmen bu miras, hâlâ 

korunmaktadır. Osmanlı döneminden kalan camiler, çeşmeler, mektepler ve hepisnden dikkat 

çekici askeri kışlalarıdır ki o dönemlerde Preşova ve Bilaç bölgesinde Osmanlı ordusunun bir 

askeri taburu yerleşmiştir.  Bu köyler sadece Osmanlı döneminde değil ondan sonra işgali altında 

kaldığı Bulgarlar ve sonradan Sırp orduları tarafından  da kullanılmış ve zarara uğratılarak 

zaptedilmeye çalışılmıştır. 

Preşova ve Bilaç Türk ağzı dil açısından üç bölüm şeklinde incelemeye alınmıştır.                              

Birinci bölüm İnceleme bölümünden oluşmaktadır. Bu bölümde, Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi ve 

Cümle Bilgisi başlıkları altında gerekli açıklamalar yapılmaya çalışılmıştır.  

İkinci bölüm ise derlenen metinlerden oluşmaktadır.  

Üçüncü bölüm  ise Sözlük bölümüdür. Sözlükte  şekilleri değişen kelimelerin, farklı anlam taşıyan 

kelimelerin ve bu köylerde Türkçe dışında, Sırpça ve Arnavutçanın etkisini gösteren kelimelerin 

listesi verilmiş ve anlamdırılmıştır. 
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Önem açısından ise hem Türkçenin ne kadar geniş bir coğrafyaya sahip olduğu görülür 

hem de yıllar sonra ilk defa sadece konuşulan bir ağzın yazı şekline getirilmiş ve en önemlisi de 

bilimsel anlamda incelenmesine vesile olunmuştur. Bu köylerde uzun süredir kullanılan ve birçok 

milletten gelen kişilerle beraber bir yerde yaşayan insanların dillerini bu kadar zaman geçmesine 

rağmen hala koruyabildiklerini göstermektedir. 

 

1.1  KOSOVA’NIN TARİHİ VE COĞRAFİ YAPISI 

Kosova, 10.887 km² yer kaplayan, dünyanın en yeni devletidir. Güney ve güneybatısında 

Makedonya, batısında Arnavutluk, kuzeybatısında Sancak, kuzeydoğusunda Sırbistan ülkeleriyle 

çevrilmektedir. 1965 yılına kadar Kosova ve Metohya Özerk bölgesi olarak Yugoslavya Sosyalist 

Federatif Cumhuriyeti içinde Sırbistan’a bağlı muhtar bölge statüsünde iken 1969 yılında Kosova 

Özerk Bölgesi olarak adını aldı. Yugoslavya’nın dağılmasından sonra 22 Mart 1989 yılında Sırp 

askeri Kosova’daki özerkliği kaldırınca savaş hâli ortaya çıkmıştır.  

 09 Haziran 1999 yılında Nato ile Sırbistan İç işleri Bakanlığı’nın temsilcilerinin de 

arasında bulunduğu Sırbistan kuvvetleri, Makedonya’nın Kumanova şehriyle bir antlaşma 

yapmıştır. Kumanova antlaşmasına göre, Sırbistan kuvvetleri Kosova’yı en geç 11 gün içinde terk 

etmek zorunda kalmıştır. Bu kararın sonrasında 12 Haziran 1999’da Kosova UNMİK’e (Birleşmiş 

Milletler Kosova Misyonu İdaresine) girmiştir. Tam bağımsızlık ya da bağımsızlığa yakın bir idare 

şekli statüsünü elde edecek çalışmalar yapılırken 17 Şubat 2008 yılında bağımsızlığını ilan etti. 

Kosova Cumhurriyeti adı altında dünyanın en genç ülkesi, Avrupa ve Balkanlar’da yerini almıştır.  

Kosova, Kopaonik ve Şar dağlarının arasında Arnavutluk, Karadağ, Makedonya ve 

Sırbistan’ı hem coğrafi hem de stratejik yönden gelişmiş, Prizren-İpek arasında geniş düzlüklerin 

yer aldığı Kosova’da, Beyaz Drin, İpek, Bistric(ts)ası, İbre, Lepenas ve Topluva gibi akarsuları 

bulunmaktadır. Prokletya ve Şar dağları eteklerinden kaynayan akarsular Lepenas Vardar 

nehirleriyle Ege denizine; Beyaz Drin; Adriyatik Denizine; İbre ve Morava nehirleri, Karadenize 

dökülmektedir.  

Ayrıca termal sular açısından da zengin bir bölgedir. Akarsularıyla zengin olan Kosova’da 

tarımcılık da gelişmiştir. Bağcılık, tütüncülük ve hayvancılık gibi zirai ürünlerin yanında tekstil 

endüstrisi ve sanayinin diğer dalları da gelişmiştir. Sanayinin yanında Kosova yer altı zenginlikleri 

bakımından zengindir.
1
 Bölgede, demir, bakır, çinko, mangan, magneziyum, kömür, asbest 

                                       
1     Sipahioğlu, Bahtiyar, “Tarihi ve Siyasi Yönüyle Kosova- Coğrafi, Siyasi Yapısı ve Tarihi”, Balkan Aydınları ve 

Yazarları yay.:51,  Araştırma dizisi:12, I. bas., Mart,2009, Prizren,s.10. 
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yataklarıyla ün yapmıştır. Trepçe maden ocağı dünyada tanınmış, Avrupa’da yeraltı 

zenginliklerinde bakır metallerin işçiliğinde birinci olan bir maden ocağıdır. Kosova’da 1971 

sayımına göre, 916.167 Arnavut, 208.261 Sırp, 31.555 Karadağlı, 12.204 Türk ve 60.000 diğerleri 

olmak üzere toplam 1.243.689 nüfusu bulunmaktaydı. Bu yıldan sonra sayımlar oldu fakat 

sonuçlarını açıklamada kargaşalar, karışıklıklar olduğu için 71’den sonra doğru düzgün istatistik 

çıkarılımamıştır. 1990’lı yıllarda nüfusu tahminen 2.000.000’u aşmış duruma gelmiştir. Başkenti 

Priştine diğer şehirleri ise Prizren, İpek, Yakova, Gilan, Mitroviça, Ferizovik, Vuçitırın ve 

Preşovadır. Etnik yapısı zengin olan bu bölgede günümüzde Arnavutlar, Sırplar, Karadağlılar, 

Türkler, Goranlar, Çingeneler yaşamaktadır. 

 

1.1.1. Kosova’nın Osmanlı Öncesi Tarihçesi 

Balkan Yarımadasında verimli topraklara sahip olan Kosova, tarih öncesi devirlerden 

bugüne kadar birçok medeniyetlerin ev sahipliğini yapmış, adeta medeniyetler beşiği görevini 

üstlenmiştir. Bölgede ilk yaşayan milletler Dardanyalılardır. Daha sonra Batı ve Doğu Roma 

İmparatorlukları yaşamlarını sürdürdükten sonra 6.-7. yy.’da Slavlar, Karpatlardan inerek bu 

bölgeye yerleşmişlerdir. Sırplar da bölgeye yerleşince Başka ve Zeka devletlerini kurmuştur. 

12.yy.’da Bizans Devleti büyük sarsıntılar geçirerek, zayıf duruma düştü. Bu durumu fırsat gören 

Sırp kralı Nermanya, Vuçitırın yakınlarında Bizans ordusunu yenerek, Kosova’yı kendi 

topraklarına kattı.
2
 12. yy.’da Kosova’nın tamamı Sırp hakimiyetine geçti. Bu süre içinde değişik 

Türk kavimlerinin (Peçenek, Kuman, Uz Türkleri, Avarlar vb.) Balkanlara yerleşmiş oldukları gibi 

Kosova’ya da yerleşmiş oldukları bir gerçektir. Bu milletlerle ilgili ayrıntılı bilgiler Balkan 

tarihinde maalesef yoktur. Zaman içinde kimliklerini kaybeden bu kavimlerin Osmanlı’nın 

gelmesiyle Pomak, Torbeş, Goran gibi milletler kendini göstermiştir.  

 “Sırbistan Cumhuriyeti Kültür Sektörü” tarafında bu kavimlerin gelmesiyle ve Balkan’da 

Tarih boyunca yerleşimle ilgili şöyle bir kitap yayınladı, 2 Şubat 1973 yılında Arnavutça ve Sırpça 

dilinde “Dünden Bügüne Kosova” adlı kitabı yayınladılar. Bu kitapta konuyla ilgili şöyle sözler 

geçmektedir.  

“Sırp halkı, Arnavutların dillerini ve dinlerini değiştirmeye zorlamıştır. Şayet Türkler 

gelmeseydi Kosova’da hiçbir Arnavut kalmayacaktı. 15. yy’da Sırpların yaşadığı köylerde halk 

Sırp ancak köy isimleri Arnavutçadır. Örnek, “Sipcan ve Gosturan” köylerindeki halk Sırp 

olmasına rağmen köy adları hâlâ Arnavutçadır. Bu yerli halkın asimile edildiğini gösteren en 

                                       
2     Sipahioğlu, Bahtiyar, “Tarihi ve Siyasi Yönüyle Kosova, Kosova’nın Osmanlı Zamanın Öncesi Tarihi”, Balkan 

Aydınları ve Yazarları yay.:51, Araştırma dizisi:12, I.bas., Mart, 2009, Prizren, s.11-14. 
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önemli tarihi yerdir.” Aynı yazının devamında, “Türkler, Arnavutların asimilasyonunu Balkanlara 

gelmekle durdurmuşlardır” denmektedir. Bu şartlar böyle devam ederken bölge Osmanlı devletin 

eline geçer böylece yerli halk derin bir nefes alma imkânı yakalamış olur. 

 

1.1.2.  Osmanlı Hakimiyeti  İçinde Kosova 

Hâlâ kabri Paşrik dağı tepesinde, Arnavutluk ve Kosova sınırındadır. Kosova, 1388 yılında 

Türklere vergi veren Sırp Prensliğinin eline geçer, Tuna kıyılarına kadar olan bölgeye akınlar 

yapılır.  

Ali Paşa, Kosova tekfuruna haber göndererek Osmanlı himayesi altına girmesini ister, 

tekfur bu emri dinlemeyince Doğan Bey komutasında birkaç bin kişilik kuvvet gönderilir. Aldığı 

esirlerle dönerken tekfur, Ali Paşa’ya esirlere karşılık elinde bulunan bir kaleyi teslim edeceğini 

bildirir fakat sözünde durmaz. Bir yıl sonra yapılan 1. Kosova Savaşı, Osmanlıların Balkanlara 

yerleşmesini sağlar. 1. Kosova Savaşı’nda Sultan Murat Hüdavendigâr (7 şeytan gediği) başta 

Sırplar olmak üzere 7 millete karşı savaşıp 1389 yılında Kosovayı feth etmiştır. Ancak şehit edilir, 

bağımsızlığını kaybeden Sırp Krallığı da 19.yy’a kadar Osmanlı Devletine bağlı kalır. Yıldırım 

Bayazıd Karamanoğlları’nın, Anadolu beyleri meselesi için çözüm getirmek amacıyla bir anlaşma 

oluşturmaya çalışır. Üsküp ile Güney Kosova yörelerini uç beyi Paşa Yiğit’e vererek Anadolu’ya 

döner, Priştine’nin güneyinde bulunan Novo Brdo kasabası (Kosova’nın orta bölgesi), Musa 

Çelebi’nin Rumeli’ye hakim olduğu sırada Türklerin eline geçer. Musa Çelebi, kardeşi Süleyman 

Çelebi ile işbirliği yapan Üsküp Sancak beyi Yiğit Paşa’yı hapsettirir. Sonra affederek tekrar eski 

görevine gönderir, Yiğit Paşa, Mehmet Çelebi hesabına Sırplarla anlaşır, bunun üzerine Musa 

Çelebi yeniden Sırbistan sınırlarını aşar. Bir süre sonra, Mehmet Çelebi Rumeli’ye geçer, Sırplarla 

birleşir, Kosova’nın tamamı Türk hâkimiyetine girmiştır. 

Kosova’nın, Fatih Sultan devrinin sonlarında düzenlenen tahrir defterine göre Rumeli 

Beylerbeyliğine bağlı (Vuçitırın ve Üsküp vilayetleri) içinde kaldığı anlaşılmaktadır. 1660’da 

Kosova Ovası’na gelen Evliya Çelebi, Vuçitırın kasabasının iki bin hanelik bir sancak merkezi 

olduğu, Türkçe ve Arnavutça konuştuğunu “Seyahatname” adlı eserinde yazar. Tanzimat ve Islahat 

fermanlarının ilanından sonra, merkezi Sofya olmak üzere Niş ve Priştine’yi de içine alan Kosova 

Vilayeti kurulur.  



5 
 

1877- 1878 Osmanlı-Rus savaşından sonra, vilayet merkezi Priştine, Üsküp, Prizren, Yeni 

Pazar ve Debre sancaklarını içine alır ve daha sonraki idari bölünmeye göre Üsküp, Priştine, 

Seniça, İpek, Yaşlıca ve Prizren olmak üzere altı sancağa ayrılır
3
. 

1389’da Kosova savaşının zaferiyle ve Birinci Sultan Murat’ın şehadetiyle Kosova 

Osmanlı hakimiyetin  altına geçti. Sultan Murat’ın şehit edildiği yerde iç organları gömüldü. İç 

organlarının gömüldüğü yere türbe yapıldı. Nâşı Osmanlının başkenti olan Bursa’ya taşındı. 

Bursa’da Nilüfer çayının kıyılarında gömüldü, gömüldüğü yerde de türbe yapıldı. Türbenin 

yanında yapılan Hüdavendigâr mahallesi oluştu.  

Biri Kosova’da diğeri Bursa’da olmakla beraber iki türbesi bulunan Sultan Murat, Kosova 

savaşının yapıldığı tarihlerde her yıl hem Kosova’da hem Bursa’da anılmaktadır. Bu zaferin elde 

edildiği alanda Sultan Murat türbesi ve 300 metre ilerisinde olan Bayraktar türbesi tarihe şahitlik 

etmektedir. Sırplar bu savaşın anısına aynı ovada Sultan Murat’ın kalleşçe hançeriyle zehirlenerek 

şehit eden Miloş Kabiloviç (Obiliç)
4
  anısına bir anıt dikmişlerdir. Sırp kaynaklarına göre, Kosova 

zaferinin kazanıldığı gün olan, 28 Haziran’da her yıl Sırplar bu anıt etrafında toplanır, kendi 

kahramanlıklarını kutlarlar.  

 “Türk ve Müslüman egemenliği veya varlığı kabul edilmeyecek, nerede bir Sırp varsa 

orası Sırbistandır, Sırpların başka milletlerin esiri hiçbir zaman olmayacaklar” ifadelerini 

söylemektedir. Türkler Balkan topraklarına genellikle Konya Karaman’dan, bunun dışında Kayseri, 

Sivas, Akhisar, Tokat gibi şehirlerden gelerek Kosova’yı vatan yapmışlar. Kosova’da Türkler 

genellikle Prizren, Priştine, İpek, Gilan, Vuçitırın gibi şehirlerde, Mamuşa, Dobırçan, Novo Bırdo, 

Yanova, Preşova, Bilaç gibi köylerde ve kasabalarda yaşamaktadır. Osmanlı Balkanları ilkel ve 

gelişmemiş bir şekilde buldu, 10.yy.’dan itibaren devam eden din ve ırk kargaşaları Balkanları çok 

yıpratmıştı. Bu dönemde kuzeyden, batıdan, doğudan gelen milletler ve yapılan savaşlar geride 

büyük yaralar bıraktı. Özellikle çürümüş olan Bizans İmparatorluğu yeniden bir devlet kurmaktan 

çok uzaktı.
5
 

Dolayısıyla diğer Balkan milletleri gibi Arnavutlar da İslamiyeti isteyerek kabul etmiştir. 

Batı literatürünün ve Komunist İdarenin bahsettiği gibi değil,  zülum değil, üç yüzyıl boyunca barış 

içinde İslamı kabul etmiştir. Kosova’da yeni yeni oluşan bu medeniyetin içinde hoşgörü ve 

beraberinde İslamı getirdiği diğer güzel etkilerle beraber Arnavutların, Torbeşlerin ve Goranların 

bir yerde yaşamlarını sürdürmelerini sağlayabilmiştir. Bu anlayışın getirdiği durumun neticesinde 

                                       
3     Ergin, Jable,  “Kosova Türk Ağzı”, Sakarya, 2010, D.T., ss.3-4. 
4     Kosova’da bu isimle bulunan bir şehirdir. 
5     Bahtiyar, Sipahioğlu, “Tarihi ve Siyasi Yönüyle Kosova, Kosova’nın Osmanlı Zamanın Öncesi Tarihi”, Balkan 

Aydınları ve Yazarları yay.:51, Araştırma dizisi:12, I.bas., Mart,2009, Prizren, s.18-19. 
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Türklük, Müslümanlıkla özdeşleşmiş hale gelerek, Arnavutların “Elhamdullilah Türküm”  diyerek 

kendilerini Türk tanımaları  halini almıştır.  

Yeni medeniyetin getirdiği yeniliklerin etkisinde kalarak Arnavut halkı, dillerine Türkçe ve 

Türkçenin benimsediği Arapça ve Farsça kelime yerleştirerek kabile dili olan dillerini 

zenginleştirme imkânı yakalamışlardır.
6
 Bunun sonucunda Osmanlı edebiyatına ve kültürüne 

yüzlerce şair, yazar, bilim adamı kazandırmışlardır. Mesihi, Nehari, Suzi Çelebi, Şemsettin Sami, 

Naim Fraşıri, Abdül Fraşıri, İpekli Tahir Efendi, Mehmet Akif ve daha yüzlerce şair ve devlet 

adamları bunlardan bazılarıdır. Fakat bütün bunların dışında yeniçağın başlamasıyla 1878 yılında 

Berlin Kongreinin yapılmasıyla ve Fransız ihtilalin oluşmasıyla milliyetçilik ortaya çıkıp, 

Arnavutların da kendi dilinin kullanmaları için kışkırtmalar başlar.
7
 Bu kongrede, Kosova ve 

Arnavutluk her ne kadar Osmanlı himayesinde olsalar da, Avrupa devletleri kendi çıkarları için 

hareket ederler ve Balkanlarda huzursuzluk çıkarmaya başlarlar.  

Kongrede alınan kararlardan biri de “Arnavutların Islahatı” ile ilgiliydi. Bu kararla 

Arnavutların lehine değil tam aksine Onları paramparça ederek yok edilmesini planlamaktadırlar. 

Bu düşüncede olan Arnavut aydınları da vardı, Müslümanların yanında Ortodoks ve Hiristiyan 

aydınlar da vardı. Dolayısıyla Katolik ve Ortodoks Arnavutların kışkırtmalarıyla 1881’de Arnavut 

beldesi Debre’de toplanarak başkent Ohri olmak üzere bağımsız bir Arnavut devleti oluşturmak 

istediler.
8
 Böyle fikirler olduğunu Sultan duyunca, Derviş Paşanın vasıtasıyla halka şöyle yönelir:  

“Halife olduğumdan hepinizin babası sayılırım. Huzur ve rahatınızın bozulmaması için 

uykumu, rahatımı ve her türlü arzularımı terk eyledim. Müslüman evlatlarımın bir bölümü olan 

Arnavutları babalık himayesinden nasıl uzaklaştırabilirim? Böyle aldatıcı fikirlerde bulunan beş on 

kadar vatan hainin fesatlarına kulak asmayın, zira bunlar hem devletlerine hem de soylu bir kavme 

zulüm eden bu insanlardan sizi Allah korusun.” Sadece siyasal, askeri bir mücadele hedefi 

gütmemiş ayrıca Arnavutların milli birliğini oluşturmak amacıyla kültürel faalyetlere de destek 

verilmiştir. 1879’da Arnavut Bilim Cemiyeti oluştu, bu cemiyette Arnavut dili, tarihi, kültürü, 

folklorü gibi konular da kendini gösteriyordu. Daha sonra Arnavut  alfabesi oluşturulması için 

komisyon oluşturuldu. Komisyonda Hoca Tahsin, Vasko Paşa, Yani Vreto, Koto Hoxhi ve 

Şemsettin Sami’nin hazıladığı 36 harfli alfabe kabul edildi. Alfabede 25’i Latince, 5’i Yunanca ve 

6 Kiril alfabesinden oluşuyordu. Bu gibi çalışmaların gerçekleşmesine rağmen Arnavutların 

kendilerine ait yazılmış bir tarihi, oluşturulmuş bir edebiyatı, kendine has medeniyeti yoktu. 

Kültürüyle, medeniyetiyle, edebiyatıyla, sanatıyla Osmanlı’nın içinde varlığını gösteriyordu. 

                                       
6  a.g.e.,  ss. 21-22. 
7  a.g.e., s. 23. 
8  a.g.e, s.25. 
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Bunun için Bismark, Berlin Kongresinde, Arnavutların “Milleti yoktur, Arnavutluk 

coğrafyası mevcuttur” görüşünü savunmuştur. 19 Haziran 1913 yılında Osmanlı devleti Arnavut 

topraklarından ve Balkan’dan ayrılmıştır.
9
 

1.1.3.  Kosova’nın Nüfus Dağılımı 

Osmanlı döneminden Kosovalı Türklerle ilgili çok fazla bilgiye rastlayamayız. Sırp, Hırvat 

ve Sloven Krallığı ile ilgili resmi bilgiler bulunamamıştır. Müslümanlara karşı yapılan zülümler 

devam etmiş ve Türkiye’ye bir göç dalgası daha başlamıştır. Önce 1947 yılında soyadların 

değiştirilmesine karar verilir.Kimine “viç”, kimine “iç” kimine de Arnavutların “i” harfleri 

soyadlarının sonuna ek olarak getirilir. 1951’de sayım ilk defa yapılır ama maalesef Kosova 

genelinde Türk yoktur, Türkçe konuşulan yerde Türk’ün olmaması kimsenin dikkatini çekmez. 

Halbuki, 1951’de Türkçe eğitim vardır hem de devlet okullarında. En büyük göç 1954’te başlar 

1958’e kadar resmi rakamlara göre yaklaşık 80.000 aile göç eder. Türk nüfusunun 100.000 

üzerinde olması herkesi rahatsız etmiş. Bu nüfusu azaltmak için Sırplar çeşitli oyunlar oynamış ve 

başarılı olmuşlardır.  

1971’de yapılan nüfus sayımlarında ise Türklerin nüfusu 12.513 olarak gösterilir ama 

maalesef 1981’de de sayı, 12.513 gösterilmiştir. Bu da demektir ki açıkça bir oyun oynanmış ve 

basit bir hesap yapılsa bile demek ki 10 yıl içinde bir Türk doğmamış ve bir Türk ölmemiştir!
10

 

1989 yılında özerkliği alınan Kosova halkı 1999 yılında beklenmeyen savaşla karşılaşmıştır 24 

Mart 1999 Nato Yugoslavya’yı bombalamaya başlar. 77 gün süren savaşta Türkler de kayıp 

vermiştir, Prizren, Mamuşa’da yoğunlaşan Türkler birbirlerine yardım etmiş 25.000 Arnavut’a 

sahip çıkarak tüm varlıklarını paylaşmışlardır.
11

Bugünkü Kosova topraklarında M.Ö. 8. ve 9. yy. 

İlir halklarına mensup olan çeşitli gruplar yaşadığı bilinmektedir. Daha sonraki Dardanyalılar, 

Tarçanlar adıyla anılan grupların yaşadığı görülmektedir. M.Ö. 284’de Dardanyalılar kendi 

devletlerini kurdular. Roma İmparatorluğunun uzun zaman sürdükten sonra 7.yy.’da Avarlar ve 

Slavlar bu bölgeye yerleştiler. Bizans İmparatorluğun egemenliği ve baskısı altında yaşamlarını 

sürdürdüler. Osmanlı 1455’de  yapılan sayımda aile fertlerin adlarına gelince, çocukların adları 

Sırp, babalarının ise Arnavut adı taşıdıkları görülmektedir. 1623 yılında Mazreki’nin kayıtlarına 

göre Prizren’in nüfusu 12.000 dir, 600 Hıristiyan hane, 200 hanesi Katolik Arnavut, kalanları ise 

Sırp. 1660 yılında Evliya Çelebi’nin Seyehatnamesinde, Vuçitırın’da yalnız Türkler ve Arnavutlar 

                                       
9    a.g.e., s.34. 
10  Ergin, Jable,“Kosova Türk Ağzı”, Sakarya, 2010, s.6,  D.T., Bu kısımda az bilgiler olmasına rağmen kısıtlı 
bilgilerdenve kaynaklardan toplanmış istatistik rakamlardır. O dönemlerde Arnavutlar olmakla beraber Türkleri de göç 
etmelerine zorlamış ve nüfusunu ne kadar aza indirme olsa o kadar başarılı sayılmış oluyorlardı. 
11    a.g.e. 
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yaşamaktadır. Vuçitırın’da bu yıllarda Türklerin ve Arnavutların dışında herhangi bir başka dil 

konuşulmamaktadır.  

Balkan savaşından sonra Kosova’nın nüfusu 497.455’ dir. 1921’de yapılan sayıma göre, 

nüfus 439.000’dir. 1931’in sayımına göre nüfus 522.064’tür. Orana gelince %60.1 Türkler bu 

yıllarda Türk ve Arnavut ayrımı olmadığı için her iki milleti kapsamaktadır, %32.70 Sırp ve 

Karadağlılar, %7.3 ise diğerleri. Bu dönemlerde nüfus sayısında azalma görünüyordu, bunun 

nedeni ise Türkiye’ye göçtür.
12

 

 

1.1.4.  Kosova’da  Türkçe Eğitimin  Durumu 

Osmanlı döneminde eğitim hiçbir zaman yaygınlaşmış değildi. Kosova’da Türkçe eğitim 

konusunda son dönemlerde yapılan çalışmalardan birisinde Kosova’da Türkçe eğitim kurumu 

hakkında ilk belgenin 1513 yılında yazılan Suzi Çelebi Vakıfnamesi olduğu belirtilmektedir. 

1874’de Prizren Salnamesine dayanarak verilen bilgilere göre, Prizren’de 4 medreseden başka, 655 

öğrencinin eğitim gördüğü 16 Sıbyan mektebi ile 152 öğrenci sayısı olan Rüştiye (Orta okul) okulu 

vardı. Bunun dışında diğer şehirlerde de okullar vardı: Priştine, Vuçitırın, Mitroviça, Gilan gibi 

yerlerde kız okulları (Darül Muallim) da vardı. 1912 - 45 yılları arasında bölgedeki Türk hakının 

büyük çoğunluğu sadece Sırp - Hırvat dilinde eğitim yapabilmiştir.  

1912-1951 yıllarında Kosova’da yaşayan Türklerin  ana dilinde eğitim görmemesi, iki 

savaş arasında Türkiye’ye göçler, Kosova’daki Türklerin eğitim seviyesinin düşük kalmasının 

önemli nedenlerindendir. 1951-52 yıları arasında Kosova’nın Prizren, Priştine, Gilan, Mitroviça, 

İpek şehirlerinde ve Mamuşa, Dobırçan ve Bilaç köylerinde Türk okulları açılmıştır. Başka 

kaynaklara göre, “XX. yüzyılın ikinci yarısında Kosova’da Türk varlığının bir kısım muhafazakâr 

güçlerce tanınmaması, asimilasyon süreci, 1951’li yıllarda Türkiye’ye yaşanan göç”
13

 gibi 

etkenlerle azalan Türk nüfusu nedeniyle, Türkçe eğitim ve öğrenci sayısında azalma görülse de 

1951- 1999 yılları arasında Kosova’da Türkçe eğitimi ayakta kalmayı başarmıştır.  1962-63 

öğretim yılında Prizren’de “Cevdet Doda” Yüksek Pedagoji okulunda Türk Dili ve Edebiyatı 

bölümü açılmış, bu bölüm 1965 - 66 öğretim yılında Priştine Yüksek Pedagoji okuluna 

taşınmıştır.
14

 1988 - 89 yıllarında Priştine Üniversitesindeki Şarkiyat bölümünde  açılan Türk Dili 

                                       
12   Bahtiyar, Sipahioğlu, “Tarihi ve Siyasi Yönüyle Kosova, Kosova’nın Nüfus Dağlımı”, Grafix yay., C.I., Prizren,  Mart,  

2009,  ss. 39-40. 
13   Bahtiyar, Sipahioğlu, “Tarihi ve Siyasi Yönüyle Kosova, Kosova’da Türkçe Eğitim”, Balkan Aydınları ve 

Yazarlarıyay.:51, Araştırma dizisi:12, I. bas., Mart, 2009, Prizren, ss. 72-76. 
14

   Bilgim, Çelik,  “Dağılan Yugoslavya Sonrası Kosova ve Makedonya Türkleri”, Yeniden Anadolu ve Rumeli Mudafa-i 

Hukuk yay., Mayıs, 2008. 
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ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuşlardır. O günden beri hâlen bugün bile faaliyette olan 

Şarkiyat bölümü ve ondan ayrı açılmış olan Türk Dili ve Edebiyatı bölümü çalışmalarını devam 

ettirmekteler.
15

 

1.1.5.  Kosova’da Türk Kültürünün ve Edebiyatının Durumu 

Dil, kültürün temel dinamiklerindendir. Milletlerin gücü, dil ve düşüncelerinin gücüyle 

orantılıdır. Bir toplum dilde, düşüncede ne kadar zengin ise, o kadar güçlü sayılır. Bir ferd kendi 

dilini ne kadar iyi kullanıyorsa, o ölçüde kendi olarak kalmasını sağlar. 

 Edebiyat insan ruhunun dili ve tercümanıdır. İnsan ruhu edebiyatın meyvelerinden 

yararlandığı oranda hayat bulur, canlı kalır. Kosova 1389’da vatan toprağı haline gelmiş, Balkan 

savaşlarının sonuna kadar vatan toprağı olarak kalmıştır. Vatan toprağı olduğu dönemin ilk 

yıllarından, özellikle onbeşinci yüzyıldan başlayarak günümüze kadar bu topraklarda yüzlerce halk 

şairi, tasavvuf şairi ve divan şairi yetişmiştir. Yetişen bu şair ve ilim adamları, Türk Edebiyatına, 

Türk kültürüne, Türk sanatına çok büyük katkılarda bulunmuşlardır. Halk edebiyatı şairlerinden 

başlıca isimleri şöyledir: Fahiri, Şemsi, aşık Ferki, Pürderi, Savfeti, Murati, Fikri, Fettah, Yaşar 

Hafız, Şefki Sudanlı, Şeyhi vb. 

Divan edebiyatından başlıca şairleri: Prizren şairleri olarak bilinen Suzi Çelebi, Nehari, 

Mümin, aşık Çelebi, Şenli, Sayi, Mesihi, Azmi, Levhi, Nuhi, Hatifi, Sali, Sücudi gibi ün yapmış, 

eser vermiş şairlerdir. Yunus gibi tekke, zaviye ve dergâhlarda yetişen birçok şairin dışında isimleri 

unutulan birçok tasavvuf şairi de bu topraklarda edebi eserler vermişlerdir. Yazdıkları tasavvuf 

eserleriyle, tekkelerde hâlâ günümüzde bile eserleriyle varlıklarını koruyabilen tasavvuf şairleri 

şunlardır: Feyzullah Efendi, Mehmet Efendi, Süleyman Efendi, Abdürrahim Fedai, Ali Hoca 

Müderris, Kâzım Baba, Haki, Hafız Fethi, Abidin Hafız Efendi gibi tasavvuf erbabı olan kişilerdir. 

Akılda kalan Divan Edebiyatında, Tasavvuf Edebiyatında ve siyasi alanda önemli eserler 

veren şairlerden biri de hacı Ömer Lütfü’dür. Hacı Ömer Lütfü yirminci yüzyıl başlarında yetişmiş 

önemli siyaset ve tasavvuf şahsiyettir.
16

 

 

                                       
15    Bedrettin, Topsakak, Cem- Koro, “Kosova’da Yaşayan Türkçe Eğitimi”, Bay yay., Prizren, 2001. 
16    Bahtiyar, Sipahioğlu, “Tarihi ve Siyasi Yönüyle Kosova, Kosova’da Türk Kültürü veEdebiyatı”, Balkan Aydınları ve 

Yazarları yay.:51, Araştırma dizisi:12, I.bas., Mart, 2009, ss. 180-182. 
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1.2. PREŞOVA, BİLAÇ KÖYLERİNİN TARİHÇESİ 

Preşova, eski Arnavutluğun kuzeydoğusunda bir bölgesi olarak bulunmaktadır. Bunun 

dışında Preşova, Osmanlı  İmparatorluğu zamanından bügüne kadar dayanan iyi bir stratejik 

yerleşim olduğu için çok avantajlı ve çok değerli bir yer olduğunu bugün de kanıtlamaktadır. 

Doğudan Köstendil’in bir küçük bölgesiyle, Bulgar krallığıyla, güney ve batı tarafındaysa Gilan ve 

Kumanova bölgeleriyle çevrilidir. Dokuzuncu yüzyıla kadar Bizans İmparatorluğunun altında 

Preşova bulunmuş, dokuzuncu yüzyılın yarısından sonra onuncu yüzyılın başına kadar Bulgar 

krallığının kuşatması altına girmiş ama yine de on birinci yüzyıldan on ikinci yüzyıla kadar Preşova 

Bizans İmparatorluğunun altında kalmıştır. Bazı Sırp belgelere dayanarak, Preşova, Nemaniç 

krallığı altında kalır ve bu durum 1455 yılına kadar devam etmiştir. Bütün bu süreç içinde bu 

bölgede yaşayan insanlar, Romalıların etkisiyle Hiristiyan dinine mensub olarak yaşamlarını 

sürdürmüşlerdir. Preşova ismi, sözlük bakımından yola çıkarsak, Latin kelimelerden gelmiştir, 

“Preş” ki tercümesine bakılırsa pırasa anlamına gelir ve “eva” kelimesi “ova” anlamına 

gelmektedir, tam anlam ise “Pırasa ovası” olarak ortaya çıkmaktadır. 

Preşova daha önce söylediğimiz gibi çok stratejik bir yerde bulunduğu için, bu bölgede çok 

sayıda han ve konaklama yerleri bulunmaktadır.
17

 Bütün bu hanlar ve konaklama yerleri hep o en 

kolay gidilen yolların kenarlarında ve açan kişinin ismiyle anılmıştır. on dokuzuncu yüzyılın 

altmışlı yıllarına kadar bu bölgenin en bilinir ve tanınmış hanı olarak “Bilaç Hanı” ortaya çıkmıştır 

ve her yerden gelen insanlar oraya gitmişlerdir. Bilaç hanı dışında başka hanlar da bulunuyordu, 

Somolısa’da “Payazit’in Hanı”, Çukarka’da “Recep’in Hanı”, bunlar dışında diğer en çok bilinen 

hanlar, Nogriçan’ın “Karabiçan Hanı” ve Komanova’da “Rotka Babanın Hanı”.  

Osmanlı İmparatorluğunun bu topraklarda hüküm  sürdüğü dönemlerde Preşova en önemli 

bir yer olarak bilinmektedir çünkü o, İlirya yarım adası arasında bir köprü olarak çok önemli bir yer 

tutmaktadır. Bu önemi, Arnavutların, Belgrat krallığından çıkarılması sırasında daha da fazla 

artmıştır. Bu dönemlerde Belgrat krallığından, 1867 yıllarında 413.000 Arnavut kötü ve barbar bir 

şekilde kendi topraklarından sürülmüştür.
18

 Ama geride kalanlar da yeni bir hayat yaşamak için 

çaba göstermiş ve camiler, mektepler açmışlardır. Bu bölgede İslam’ın ve eğitimin ilk yeri olarak, 

Arnavutların ve aynı zamanda da Türklerin okuyabileceği ilk yer Preşova’nın eski Atik Camisi 

olmuştur. Bu cami 1678 yılında yapılmış, sonrasında ise  1804  yılında restorasyonu yapılmıştır. Bu 

camiden sonra yeni camiler de yapılmaya başlanır ve 1878 Preşova’ya Yeni Cami yapılır. 1983 

yılında restorasyonu yapılır. 1860-62 yılında Rahovica Camisi, 1820 yılında Buştran Camisi inşa 

                                       
17  a.g.e., s.56. 
18  a.g.e, s.60. 
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edilir, ama bunlar yapılırken bütün cemaat Bilaç’ta, Tabanoc’ta ve Bugarina’da, 1375’de yapılan 

ilk Camilerde namazlarını kılmışlardır. Niş krallığında en az 48 cami yapılmış ve her bir caminin 

yanında birer mektep inşa edilmiştir, Belgrat’ta ise 217 cami ve bir o kadar da mektep yapılmıştır
19

. 

Kaynaklarda Preşova’da ilk okul 1867-1878 açılmış, Türk ve Arap dilinde eğitim 

verilmeye başlanmıştır. Ondan sonra 1892’de ikinci okul açılır, 1893-94 yılları arasında “İptidaiye” 

Türk ve Arap dilinde eğitim verilmeye devam edilmiştir. En önemli hocalar ise, Hacı Mehmet 

Efendi, İsmail Efendi, Lütfü Efendi, Hacı Hüdavendigâr Efendi ve katip olarak da Mahmut 

Efendidir. Bu okul sonrasında diğer okullar açılmaya devam eder, “Rüjdiye” ve diğer bir 

“İptidaiye” okulları açılır, ana okul çocukları için de birkaç sınıflık  “Sıbyan” okulu açılır.
20

 

Preşova sözlük bakımından on dördüncü yüzyılında Osmanlının koyduğu ismi “Periş Ova”, 

“Temiz Ova” olarak bilinmiştir. Ancak Sırpların gelmesiyle ismine farklı anlamlar kullanmaya 

başlamışlardır.
21

 Preşova 1878-1898 yıllar arasında 4 büyük mahalleye ayrılır: 1) Mutiş mahallesi, 

2) Pacik mahallesi, ki bu en eski mahallelerdendir, 3) Ali ve Mete mahallesi ve 4) Ahmet 

mahallesi. Bu dört mahalleyi Preşova’nın ortasında bulunan nehir ikiye ayırır ve iki mahalle  nehrin 

bir yanında diğer ikisi ise de diğer yanında kalır. Preşova’nın 640 hanesi ve 30 dükkânı vardır. Bu 

dükkânlarda bulunan malların temini manifaturalardan, diğer eksik mallar için ise Buyanoca, 

Kumanova, Üsküp ve Selanik’ten temin ediliyordu. Kamu binaları olarak, yerlilerin gidebileceği 

yerler ise iki büyük camii, iki okul, bir tekke ve devlet binası olarak bir konak kullanılmıştır.
22

 

 Preşova’nın Nüfusu: Preşova küçük bir kasaba olarak, Priştine sancağının merkezidir, 

Kosova vilayetini 50 km güney-doğusunda bulunur ve yanında ise Üsküp, az kuzey- doğusunda ise 

Sırbistan’ın sınırı ve bütün yerlerle bağlanan demiryolu çizgisi vardır. O zamanlarda Preşova’nın 

nüfusu 3000’e yakındı, Preşova bir bölge olarak Priştine sancağının güney-doğusunda bulunur, 

kuzey-doğu tarafından Sırbistan sınırıyla, kuzey-batı tarafında Gilan bölgesiyle, batıda Üsküp’le ve 

Kumanova bölgesiyle çevrilir.  

Preşova bölgesi iklim olarak çok uygun bir konuma sahiptir ve çok verimli toprakları 

vardır, en çok yetiştirilen meyve ise üzümdür ve tabii daha bir çok şey vardır. Preşova’da 134 köy 

                                       
19   a.g.e, s.63. Bu kitaptan alınan bu bilgiler yazar tarafından tarihi Sırp kaynaklarında ve arşivlerde az sayıda kalmasına 

rağmen toplanan bilgilerden yazılmıştır. Bu bilgilerin Sırpların yok etmeyi istedikleri bilgiler oldukları için bu kitabı 
yazan kişiyi hapis ile cezalandırdılar. Tarih boyunca hep kendi bir parçası olduğunu savunan Sırplar bu kitabın tüm 
baskılarını yayından kaldırmıştır ama yine de son yıllarda kitap yeniden basılmaya başlamıştır. Sözü geçen tarihi 
mekânlar hepsi Osmanlı dönemlerinde inşa edilmiştir. 

20    a.g.e, s.65. 
21    a.g.e, s.66. 
22    a.g.e., s.68. Bu yazılarda geçen bazı yerler,mekânlar eski tarihlerde var olan yerlerdir.  Bu bölgede çok fazla devletler 

gelip gittiği için bu binaların bir kısmı tarihi dokusunu korumakta ama diğer büyük bir kısmı ise o eski halini 
kaybedip değiştirilmiştir. Küçük bir kasaba olduğu için çok fazla da mimari genişliği bulunmamakla beraber diğer 
komşu yörelerle eğer incelersek çok daha fazla mimari güzellikleri bulmak mümkündür. s.68. 
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bulunur ve 39.544 civarı  nüfusu vardır kionların büyük bir kısmı Müslüman (Arnavut ve Türk) 

geri kalanı da Slavlardır.  

Bu bölgede on üç cami ki en eskisi Bilaç’ın, Bugarina’nın ve Tabanoca’nın camileridir. 

1375’te yapılmıştır, iki mescidi, beş yüz dükkânı, otuz üç hanesi, on üç askeri postahanesi ve bir 

askeri hastahanesi bulunmaktadır. Preşova bölgesi genel nüfusu 37.124’e ulaşır ki 27.678’i Bulgar, 

9.446’sı da Arnavut ve çok az denecek sayıda Türk kalmıştır. Sınırlı sayıda Türk haneleri vardır. 

Onlar da Arnavutlarla evlenerek karışmış, hem dil olarak hem kültür olarak Arnavutça’ya 

yönelmişlerdir. Eskiler dışında tam o zamanki Türkçeyi konuşan çok az insan bulunmaktadır. Bu 

bölgeye ait genel sayıya bakılırsa Preşova’dan başka diğer köyler de var olmakla beraber 

Türkçenin hala konuşulduğu yer Bilaç köyüdür. Preşova’nın nüfusu 2.000 Arnavut, gerisi Bulgar 

ve çok sınırlı sayıda Türk haneleri vardır. Bilaç’ta toplam altı yüz elli kusur nüfus var, üç yüz elli 

Arnavut, üç yüz Bulgar ve geri kalanı da Türktür. 

Bu ikisinin dışında diğer çevredeki köylerin nüfusu şöyledir: 2002 yılının sayımına göre 

toplam 48.008 nüfus ve otuz altı köy bulunmaktadır, bir kısmı da şöyledir: 1) Geray – 1.390 nüfus, 

2) Bırçes – yüz yürmi nüfus, 3) Bukiç – altı yüz elli nüfus, 4) Bilaç – altı yüz elli, 5) Bukuros – bin 

altmış yedi nüfus,  6) Bukos – yüz otuz yedi nüfus, 7) Buştran – bin seksen altı nüfus, 8) Bugarina 

beş yüz elli yedi nüfus ve daha birçok köy.
23

 Bazı kaynaklara göre bu köylerdeki nüfusun 

çoğunluğunu Slav ve Arnavutlardan oluşturduğu ve sınırlı bir sayıda Türkler olduğunu belirtiliyor 

ki bu sayımın yirmiye yakın haneden oluştuğu söylenebilir. Tabii bu hanelerde de ailelerin sadece 

yaşlıları tam Türkçeyi konuşmakta, orta yaşta ve yeni nesiller ise daha çok Arnavutça ve 

günümüzün Türkiye Türkçesini öğrenmektelerdir. 1948’de nüfus sayımı yapıldığı zamandan bu 

yana 1953’e kadar nüfusun arttığını görürüz ancak 1953-1961 yılları arasında halk göçe 

zorlandığından nüfusun azaldığını çok rahat görebiliriz. Bu göçlerin çoğunluğunu Arnavutlar ve 

Türkler oluşturmuş daha çok da Türkiye’ye göç etmişlerdir. 1961-2003 yılları arasında nüfusun 

arttığını ama bunun daha çok Arnavutlar lehinde olduğunu söyleyebiliriz.  

Bazı kaynaklara göre bu bölgede eski dönemlerden bu yana şu kavimler yaşamıştır: İlirler, 

(Dardanlar-Kosova’nın eski ismi bu kavimden gelmekte ve eski ismi de Dardania olarak 

bilinmekteydi), Trakaslar, Latinler, Romalılar, Bizanslılar, Arnavutlar, Türkler, Slavlar. En ele 

alınır belgeler ise bu bölgenin nüfusunu anlayabilmemiz için Osmanlı imparatorluğu  dönemine 

aittir. Bu sayımlar: 1) 1519, 2) 1528 ve  3) 1570’te olmuştur. Bu sayım din mensuplarına göre 

yapılmış ve sadece aile nüfusu ortaya koyulmuştur. Bu nüfus sayımı orada yaşayan Hıristiyan ve 

                                       
23   Şemsettin, Sami, “Kamus-u Alam Ansiklopedisi”,www.tarihvemedeniyet.org. C.I. 2010. 

Balkanda birçok yerin kaynak olarak alabileceğimiz kısımlarından alınmıştır. Bu bölgelerde normal olarak her yıl 
nüfus sayımı olamadığından sayılarda değişiklik görebilmemiz mümkündür,elde edilen bilgilerden yola çıkarak en 
son yapılmış olan sayımlardan verileri aktarmaya çalışılmıştır. 

http://www.tarihvemedeniyet.org/
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Ortodoks dinine mensub olan insanlar İslamı kabul ettikten sonra yapılmıştır, çünkü orada yaşayan 

insanların arasında Arnavutlar, Sırplar ve Vlehler vardı.
24

 Bu bölgede, bazı vilayet istatistiklerine 

göre, 1883’te 15.846 nüfus vardır ve onların arasında 8.525’i müslüman ve 7.321 gayri müslimdi.  

Kaynaklar, Preşova’da, Bilaç’ta ve Buyanoc’ta  nüfusun çoğunun Müslüman 

Arnavutlardan ve Türklerden oluştuğunu ortaya koyar. Ki bu da Türklerin  nüfus sayısının yine 

sınırlı olduğunu ve sadece birkaç aileden oluştuğu belirtmektedir o da: ağa aileleri, beyler ve 

memurlardan ibaret oldukları anlaşılıyor.
25

 

 

1.2.1.Preşova’nın Arkeolojik Zenginlikleri 

Her ne kadar Preşova önemli bir bölge olarak kendi devlet idaresini kuramadıysa da 

yolların bağlantı noktasında olması bakımından  arkeolojik zenginliğe sahiptir. Bu müzede bir çok 

tarihi eser bulunur ve her biri bu bölgenin ne kadar zengin bir kültüre sahip olduğu hakkında güçlü 

bir delildir.  

Orada M.Ö’sine ait silahlar, seramikler ve daha bir çok tarihi destekleyen ve yaşanmışlığı 

ispat eden değerli eserler bulunmaktadır.
26

 M.Ö otuzlu yıllara ait silah türlerinde eserler İlinsa 

(Preşova dağının) köyünde bulunmuştur. Yüzükler ve diğer mücevherler Junisa köyünde 

bulunmuştur. Bunların incelemelere göre M.Ö otuz beşli yıllara ait olduğu ve daha açık söylemek 

gerekirse Oktaviyan August’un zamanında var olduğu anlaşılmaktadır. Junisa ve Preşova’da M.Ö 

35’li yıllara ait olan para örnekleri bulunmuştur. Seramiklerde birçok alet  şekilleri ve diğer 

objelere ulaşıldığını ortaya koymaktadır.
27 

 

1.2.2.Bilaç  Köyü ve Tarihi Hakkında Bilgiler 

Ekim 1912’ye kadar Osmanlı Devletinin önemli ticari merkezi olan Bilaç, aynı zamanda 

askeri yönetim merkezlerinden biriydi. Ama bu durum 1912’de Osmanlının bu topraklardan 

gitmesiyle  değişmiş eski o önemi kalmamış ve zayıflamaya başlamıştır. Bilaç’ın sözlük anlamını 

incelediğimizde eğer iki farklı kaynaktan iki ayrı rivayetin geldiğini görürüz: 

 1) Rivayetlerden biri, bir çobanın yabancı bir yerden gelerek bu köyde konaklamasyla 

ilişkilendirilir. Ama bu köy yaşanır bir yer olmadığından onu gören bir asker ona burada 

                                       
24  Arsim, Ejupi, “Lugina e Preşeves Studim Rajonal Gjeografik”, Tirane, Arnavutluk, 2013,  s.75.,  D.T., 2013. 
25  a.g.e, s.80. 
26  a.g.e, s.84. 
27    a.g.e.,s.86. 
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yaşayamayacağını çünkü burada evi bırak tek “bir ağaç” bile olmadığını söyler. Bu “bir ağaç” sözü 

halk arasında yoğunlaşır ve bir zamandan sonra “bilaç” ismine kadar ulaşır ve bu köy çoğalır artık 

yaşanır yer haline gelir. 

2) İkinci rivayet de bir çobandan kaynaklanır. Onun koyun sürüsü vardır ve gece vakti 

başka bir yere gidemediği için bu köyün bir hanesi bile olmadığı zamanda, orada yaşayabileceğine 

inanarak orada bir çadır kurmaya karar veriri. O zamanda bu köy sadece hayvan sürülerinin 

otlanabileceği bir yer olduğu için, Osmanlı askerleri onu görüp orada yaşayamayacağını, tek başına 

hayatta kalamayacağını söyler ve ona “ bil ki aç” kalırsın diye ikaz ederler. 

Askerlerin bu “bil ki aç” cümlesi halk arasında bir süre sonra“bilaç” şekline dönmüştür. 

Partizanların kuşattığı ve ateşe verdiği binada Türklere ve Sırplara ait bir çok evrak, toprakların 

tapuları ki bir kısmı göçmen Arnavutlara ait olduğu bilinmektedir. Zabıtaların arabalarını, 

hayvanların ahırlarını, askeri kışlaları, çarşıyı ve onun içinde olan bütün o dükkânları, bütün 

herşeyini ateşe verip değerli eşyalarını gasp etmişlerdi.
28

 Bütün bunlar Sırp eşkiyasının Bilaç’a 

girmesi ve her yeri yakıp yok etmesi 1912 yıllarında olmuştur. Bunun dışında bu köyde askerlerin 

ve önemli komutanların mezarları da bulunuyordu. Bir yönde askerleri ve zabıtalar ve diğer bir 

yönde de önemli askeri komutanların mezar taşları vardı. Bütün bu saydığımız mezar taşların bir 

çoğunu yok etmişlerdir.
29

 

Bilaç’ta Sırbistan krallığının hüküm sürdüğü  dönemlerde Türk askeri kışlanın bulunduğu 

binayı dört yıllık okul olarak kullanmıştır. Bütün bu süre içinde 1941 yıllarında Sırbistan’ın hüküm 

sürdüğü bu zamanlarda, bu okullarda Sırpça dersleri verilmiş ve hocaların da Dhaskali Zafir 

Stoshiç olduğu belirtilmektedir. 

Bu okul ve bu belediye için, Bilaç’ta çokça olaylar olduğu halk arasında söylenir. Bilaç 

ortaçağ’a ait bir kasaba olduğundan burada yaşayan halk da her zaman göçmen hayatı yaşamak 

zorunda kalmışlar tıpkı 1878 -1883 yıllar araında olduğu gibi. Bilaç bölge olarak Masarica ve onun 

çevresinden ve diğer yönden ise Vranya tarafından çevrildiği için, insanlar bu dönemlerde hep 

Bilaç’tan kaçmak zorunda kalıp diğer yakın bölgelere göç etmek durumunda kalmışlardır. 1864 

yılında Sırp askerlerin dışında baştan beri Türkleri sevmeyen belli bir Arnavut kesimi vardı ve tam 

                                       
28    a.g.e,s. 97. 
 
29

  a.g.e., s.100. Bu kitaptan alınan bilgilere göre ve tabi oarada yaşayan daha yaşlı insanlara sorduğumuzda,Bilaç’ta 

dönemler öncesinde Evren Paşa ve onun ailesiyle birlikte bu köyde bulunmuşlar ve halen de bu köyde mezarları 

bulunmaktadır. Bu mezar hakkında çok incelemeler yapılmıştır ve bir çok incelemelerden sonra gerçekten orada 
Evren Paşanın yaşadığı kanıtlanmıştır.  

       Bu mezarların başka bir farklı yönü vardır bu mezar taşları gömüldüğü kişiye göre değişiyor, mesela eğer gömülen 
kadın ise o zaman o taşta küpeler bulunuyormuş, ve bütün o Osmanlı zamanından kalan o taşları hepsini 
bozmuşlardır bir tek o Evren Paşanın dedesi ve kızının olduğu taşlar dokunulmamıştır. 
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bu yıllarda bu Arnavutların ve Türklerin arasında bir isyan gibi savaş adı altında ortaya çıkar. O 

zamanlarda dağa çıkan ve orada da askeri kumandanlığı yapan, çokça bilinmeyen Bilaç’a ait bir 

efsane adı altında Deli Aguş Ağa diye bir adam eşkiya vardı.
30

 Onun hakkında ve yaptıklarıyla 

ilgili çok bilgi yoktur. Sadece çocuk yaşlarda ailesiyle beraber ve diğer ailelerle Vranya şehrinden 

göç etmek zorunda kaldıklarını biliyoruz. Uzun yıllar sonra Almanya’nın Berlin kongresi yapıldığı 

dönemlerde Deli Aguş, Bilaç cami’nin üstünde taştan bir kale gibi bir ev inşa eder ve o mahalleyi 

“Çitak Mahallesi” olarak adlandırır. Onun evinin aşağısında ise güney Sırbistan tarafından 

evlerinde atılan, sürülen birçok Türk sever halkı olduğunu ifade eder ki bir Sırp araştırmacı Aleksa 

Bugusa Uljeviç’e göre “Arnavutlar her zaman Osmanlı’dan ve içinde yaşamak zorunda kaldıkları 

devletten nefret ederler ama diğer taraftan ise kendilerine ait olan devletleri için çok büyük bir arzu 

içindedirler”. Bu Sırp araştırmacının sözlerini daha iyi anlamak için ise kendisi yazmış olduğu şiir 

ile daha iyi anlayabiliriz: 

“Ey Yiğit ve yenilmez kahraman olan Arnavut, 

dört bir yandan kötülük sarmış seni, 

ama senin yiğit kanında, bir damla bile olsun Türklerin kanı bulunmaz”. 

Bu şiirin satırlarında Arnavutlar, Türkler tarafından dört bir yandan sarılmış olduğu, 

Türklerin onları kendi insanları gibi gösterip çıkarları için Türk olarak tanıttğı ifade edilmektedir. 

Bu şiir ve onun ifade ettiği şeyler bazıları için çok değer taşırken Deli Aguş Ağa gibi bir grup 

insanın o zamanlar İslamı kabul etmeyip Onlara karşı durdukları ifade edilir hatta bununla 

kalmayıp Türklere ve Osmanlı devletine kin ve nefret duydukları bilinir. Diğer yönden bakılırsa, 

yine aynı araştırmacı ve yazardan açık yüreklilikle Sırpların, Arnavutlara kötü davranıp onları 

sürgün ettiğini kabul eder. Sadece Arnavutları değil Türkleri de o bölgeden zorla sürgün ettiklerini 

ifade eder. Bu da o dönemin ekonomisine ve siyasetine çok fazla zarara uğratmıştır. Bu 

Arnavutların ve diğer taraftan bulunan diğer Türklerle beraber olan askerler, Türk askerlerin 

desteğiyle bilhassa Kumanova  sancağından gelen Zeki Paşa’nın desteğiyle bu savaşın bitmesini 

sağlamışlardır. Bu savaşın bitmesini sadece Zeki Paşa değil, Vranya’dan Hüsen Mehmet Paşa da 

desteğini onlara karşı esirgememiştir. Preşova’nın yakınlarında Çukarka dağından Bilaç taburuna 

gelen askeri destek Deli Aguş’un kulağına kadar gider. O da bu Kumanova’dan Çukarka dağı 

üzerinden geldiklerini anlar. O da eşiyle, beraber olup beş arkadaşlarıyla oradan ayrılmadan, o 

                                       
30  a.g.e., s.103. Bu bilgiler arasında geçen ve Arnavut edebiyatının belki bir kısmı diyebileceğimiz isimler arasında 

Türklere karşı pek sevgi beslemeyen ve o dönemlerde var olan devlet sistemini kabul etmeyen bazı “Koyu Arnavut” 
diyebileceğimiz şairler vardı. Onların tek derdi sadece kendi dili konuşulması ve diğer diller ortadan kalkmasını 
istemişlerdir, bu biraz da uzun yıllar hep bir başka devletin altında olmaktan kaynaklanan birşey olduğundan Türkler 
gibi veya başka devletlerden ve başka dilde konuşan insanlardan hep biraz düşman gözüyle bakılmış diyebiliriz.  

      “Deli Aguş” efsanesi de bu konuyu belki biraz daha somut halde anlatmamız bir örnek olabilir. 
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taşlardan kale gibi yaptığı o evden sadece ölü olarak çıkacaklarına yemin eder ki gerçekten de öyle 

olmuş, Onların sadece ölü bedenleri oradan çıkmıştır. 

Türk askerleri, Bilaç’tan 1864’te yapılan o savaş veya isyanı bitirmiş ama yine de Bilaç’ın 

köylüleri din veya ırk farketmeksızın Deli Aguş Ağayı güzel ve övgülü sözlerle anmış hatta 

Arnavut düğünlerinde destan olarak da dile getirmiştir. Bu destanlar Arnavut dilinde söylenmiştir. 

Her ne  kadar  o dönemlerde Sırpça ve Türkçe konuşulsa da, Arnavut olduğu için belki de 

Arnavutlar daha çok benimsemiş ve sahiplenmiş durumundaydı.Bu dönemlerde camiler ve 

mektepler, Arnavut ve Türk çocukların, Kur’an öğrenmeleri için tek yerlerdi. O zamanda o 

mekteplerde derslerde Arap ve Kiril alfabesi kullanılıyordu. Cami’nin  İmamı  okumaya gelen 

öğrencilere hem Kiril alfabesinin hem de Arap alfabesini öğretiyordu. Arnavut alfabesi ise 1908’de 

Manastır’da düzenlenmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.
31

 

Bunu da o dönemlerde yazılan şarkı veya başka bir ifadeyle destan şeklinde bilindiği 

sözleriyle ifade ediliyor:  

 

“Hey, kara bir bulut çökmüştü üstümüze , 

O, çöken sadece kara bulut değil, 

O, çöken güçlü bir orduydu, 

gelen, güçlü asker ordusu, Sırbistan’ındı. 

Hey Bilaç’a doğru gidiyordu, 

Bilaç’a ve kapalı çarşıya doğru, 

hey kapalı çarşıya ve camilere, 

Aguş Ağa’nın karısı da onu görmüş onu yana yakıla çağırıp 

duruyor. 

“Hadi, kalk hey Deli Aguş Ağa, kalk da silhınla kuşanıp git, 

silahını ben sana kurşunla doldurup sana doğrultum, 

aşağıdaki yollardan buraya doğru büyük ordu geliyor.” 

“Bütün köyü tümüyle yakıp kül etmek istiyor, 

genç yaşlı demeden hepsini ezip geçmek istiyor, 

                                       
31  a.g.e., s.109. 
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Seni ey Ağam,seni köyün ortasında dar ağacında ibreti alem 

için asmak  istiyor, 

beni ise bu körpe halimle, senin helalini alıp satmak istiyor”... 

Deli Aguş bunların ardında çıkıp haykırır: 

“Herkes duysun bilsin ki ben yerimden kaçıp gitmem, 

ben artık herşeyden umudunu kesmiş hayata küsmüşüm, 

ben silahımla çok savaşlara gidip savaşmışım, 

ben güzel mi güzel kadınlara gönül verip hayran olmuşum, 

gençleri de yaşlıları da çok koruyup kollamışım”... 

artık ah, fukara Pçinya ağlayıp duruyor, 

neden Ağamız hala çıkmayıp savaşmıyor diye isyan edip 

yanıyor, 

orada güçlü ordu Onlara hücum ettiler, 

Deli Ağayı yakalayıp aldılar, aldılar da ibreti alem için dar 

ağacına astılar, 

güzel mi güzel hanımını da alıp başkalarına sattılar...” 

Bu destan yazıldıktan bir zaman sonra, “Deli Aguş Ağa halk oyunu” ortaya çıktı. Bu oyun 

zurna ve davulların eşliğinde çeşitli Arnavut düğünlerde ve toplantılarda oynanmıştır.  

Bu oyun önceden sadece küçük düğünlerde oynanmış ama daha sonrasında müzik grupları 

ortaya çıkınca geleneksel Arnavut halk oyunu olarak o zamanlarda oynanmıştır. Ama günümüzde 

artık o oyunlar ve destanlar sadece bu köyün tarihinde kalmış ve devam ettirilmemiştir. 

1.2.3. Preşova ve Bilaç Köylerinde Yapılan Nüfus Sayımları 

Preşova’da ve civarında bulunan 1921 yılına ait nüfus sayımı yapıldığında dini inançlara 

göre verilerin dökümü: 
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Yerleşim Toplam Müslüman  Ortodoks  Hıristiyan  

1.Preşova 5952 5322 - % 89.4 629 - % 10.57 1 - % 0.02 

2.Buyanoca 8245 4807- % 58.3 3438 - % 41.7   ----- 

3.Bilaç 3473 2464 - % 76.2 826 - % 23.78 1 - % 0.03 

4.Junica  3899 14 - % 0.36 3834 - % 99.61 1 - % 0.03 

5. Klenik 3895 8 - % 0.21 3887 - % 99.79      ------ 

  Tablo 1.1.9.1.  Preşova ve Bilaç Köylerinde Yapılan Nüfus Sayımları 

Preşova ve civarında bulunan köylerde 1921’de yapılan Ana diline göre nüfus sayımın dökümü:      

Yerleşim Toplam Arnavut Sırp Türk 

1. Preşova 5952 4633 - % 77.84 661 - % 11.11 323 - % 5.43 

2.Buyanoca 8245 4033 - % 48.91 3436 - % 41.76 110 - % 1.33 

3. Bilaç 4762 2620 - % 55.02 1298 - % 27.26 343 - % 7.2 

4. Junica 3473 2454 - % 70.66 802 - % 23.09 18 - % 0.52 

5. Levosova 2541 1413 - % 55.61 1102 - % 43.37 6 - % 0.24 

Tablo 1.1.9.2. 1921 Preşova ve Bilaç Köylerinde Yapılan Nüfus Sayımları 

Bu değişiklikler de en çok 1931 yılında yapılan müslüman nüfus sayımın sonucunda ortaya 

çıkmıştır. 

1. Preşova - % 80.42’den, % 76.08, 

2. Bilaç - % 76.19’dan, % 64.06, 

3. Buyanoca - % 58.30’dan,% 57.14.
32

 

 

                                       
32 Arsim, Ejupi, “Lugina e Preşeves Studim Rajonal Gjeografik”, Tirane, Arnavutluk, 2013, s.90. D.T.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. SES BİLGİSİ 

 

1.1.ÜNLÜLER 

Türkiye Türkçesinde, standart olarak 8 ünlü bulunmaktadır (a, ı, o, u, e, i, ö, ü), ama Türk 

dili sadece bir bölgede, tarih boyunca farklı yerlerde yaşamını sürdürmüştür. Yüzyıllar boyunca 

Anadolu’dan başlayarak çok farklı bölgelerde kullanılan bu dilin konuşulduğu yerlerden biri 

Balkan bölgesidir. Balkan’da konuşulan Türkçe, eski dönemlere ait özellikleri de korumaktadır. 

Normalde sekiz ünlü bulunmasına rağmen ağız çalışmalarında daha fazla ünlü tespit edilmektedir. 

Normal süreli ünlülerde ö ünlüsü bulunmamaktadır onun yerine birçok ağız metinlerinde ü 

ünlüsünü kullanıldığını görülür
33

. Preşova ve Bilaç ağzında ise hem ö hem ü ünlüsü görülmektedir. 

 

1.1.1. Ünlü  Türleri 

Preşova ve Bilaç Köyü Türk ağzında karakteristik diyebileceğimiz ünlüleri şöyle sıralanır: 

À, â, Τ, ė, ē, ì, ō, ā.
34

 

À: Bu ünlünün bu bölgede kullanım şekline ve telaffuzuna bakılırsa, kimi zaman uzun olarak 

kullanıldığı görülür. Bölgede uzun À sesinin kullanımı yaygındır. Söz konusu ünlü sadece Türkçe 

kelimelerde değil Arapça, Farsça ve Arnavutça kelimelerde de kullanılmaktadır. 

Türkçe Kelimelerde : 

kÀlmiş : kalmış (1:1), nÀsıl : nasıl (1:2), nÀsır : nasıl (1:6), kÀ : kadar (1:6), dÀ : daha, (1:7), tÀ : daha 

(1:28), sÀri : sarı, (1:33), kadÀ : kadar (1:60),  tÀş : taş (1:66), bÀbÀne :  babaanne (1:89), Ànēm: 

annem (2:3), yÀvaj : yavaş (2:35), anlaşÀyım : anlayayım (2:36),  ÀyakÀbi : ayakkabı (3:58), 

anlÀysın : anlıyorsun musun (4:13),   yÀtì : yatıyor, duruyor (4:26), Àlma : elma(4:31), gÀl : al 

(4:40), Ànam : annem (5:1), bÀbam : babam (5:2). 

                                       
33   Nebahat, Sülçevsi,  “Priştine Türk Ağzının Fonetik Özellikleri”, Priştine, 2009, s.17,  Y.L.T.,  Dan. Prof. Dr. Suzan 

Canhasi. 
34   Preşova Bilaç köyünde saptamış olduğumuz ünlülerin bir çoğunun diğer Kosova ağızlarında da bulunduğu ama tabii 

ki birbirinden farklı söylenildiği ortaya çıkmaktadır. Bizim saydığımız bu ünlüler sadece bu bölgede konuşulan ve 
daha çok  kullanılan ünlülerdir ve bunu da derleme yaptığımız insanların konuşma örnekleriyle beraber sunmaktayız. 
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Yabancı Kelimelerde : 

Àrbi : harbı (1:9), sÀta : saatte (1:11), serbistÀ : Sırbistan (1:17), pÀydÀt : pahi taht (4:100), 

televizyÀnın : televizyonun (4:75),  dırjavÀnīn : hükümetin (4:32), dırjavÀy : hükümeti (4:32),  Ànė : 

hane (4:15), zanÀtlen : zanaat ile (3:59), germÀnyadan : Almanya’dan (3:43), hÀriĉì : hariç, dışardan 

(3:8), Àrptan : harpten, savaştan (3:11), zirÀt : ziraat (3:14),  zemÀnda : zamanda (3:17),zanÀtlìler : 

zanaatlılar (3:22), türcÀrЋΤr : tüccarlar (3:22), fukarÀydiler : fakirdiler, fukuraydılar (3:3), 

skuÀdreten : nesiller, jenerasyonlar (3:6), beligratÀ : Belgrad’da (2:39), dÀvetìyė : davetiye 

(2:39),maksÀt : maksat (2:51), acolÀri : amcaları (2:54). 

â: uzun ve ince a ünlüsü için Preşova ve Bilaç köyünde, yapılan derlemeler ve inceleme sırasında 

anlaşılan şudur: uzun ve ince a daha çok ince l denilen ünsüzden kaynaklanmıştır, çünkü çoğu 

zaman sadece l ünsüzün ardından a ünlüsü geldiğinde normal bir tonla telaffuz edilemediğinden 

ince l olarak gelmektedir. Dolayısıyla, bu durum bu ünsüzden sonra gelen bütün a ünlülerin uzun 

ve ince a olarak okunmasına sebep olmaktadır.  

Genellikle yabancı sözcüklerde yarı yuvarlak ve yuvarlak okunan a ünlüsünden önce 

STT’de ince boğumlanan “l” ünsüzü PTA’da kalın boğumlanır. örn: Ћâ:na : lahana,  Ћâ:zım :lazım, 

Ћâf : laf, hΤ:Ћ : hal.
35

 Bu ince l ünsüzü sadece burada çalışılan ağızda değil, Prizren Türk ağızında da 

kullanılmaktadır.
36

 Bunun dışında bu uzun ve ince â  ünlüsünün normal l ünsüzünün yanına  geldiği 

görülebilir örn: “personâl, lâzım, dÀtumlâri”. 

Türkçe Kelimelerde : 

gelmedıЋâr : gelmediler (1:4), düşetmiştırЋâr : döşetmişlerdir (1:27), taşЋâ : taşlar (1:62),uturdiЋâr : 

oturdular (95:1), sorayЋâr : soruyorlar (1:110), odalâi : odaları (1:126), kışЋât : kışla (1:142), 

toplantiЋân : toplantılar (1:173), dikeydiЋâr : dikiyorlardı (17:2), çalışirdiЋâr : çalışıyordular (3:4), 

ōkuduЋâ : okudular (3:5), ÇalışsınЋâr : çalışsınlar (3:7). 

Yabancı Kelimelerde: 

kuşkaЋârıni : öğle yemeklerini (7:63), rubaЋâri : gelin eşyaları (7:54), hiristiyaЋâ : hırisityanlar 

(1:38), ar. pЋâk : yaşlı (7:14), sr.dÀtumlâri : tarihleri (6:2), partizanЋârle : partizanlar ile (4:188), 

lâzım : lazım (1:196), sigaraЋâri : sigaraları (1:120), sr.marşeЋâr : asker (1:96),  biЋâcı : Bilacı (1:5),  

biЋâşta : Bilaç’ta (1:22). 

                                       
35

   Nebahat, Sülçevsi, “Priştine Türk Ağzının Fonetik Özellikleri, Kalın Boğumlamalı l Ünsüzü”, Priştine Üniversitesi 

Priştine,2009,s.51,Y.L.T., Dan. Prof.Suzan CANHASİ. 
36  Bu ünlüyü (â) Kosova’da yapılmış olan diğer incelemelerde de çok rahat görebiliriz, bunun dışında Nimetullah 

Hafız’ın“PrizrenTürk ağzı incelemesinde’’ söylediği gibi, (sadece ince l’den sonra gelen“a, ı, o, u” ünlüleri yarı ince 
olarak gösterir), s.50, fakat bizim Türkzımızda ince l’den sonra gelen “a” ünlüsünü yarı ince ve uzun â olarak veriyor, 
bu uzunluğu da diğer bahsettiğimiz dillerden gelen etkenlerden kaynaklanıyor. 
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Τ: Bu ünlünün oluşma sebebinin yukarıdaki ünlüyle aynı olduğunu söylemek mümkündür. Burada 

da ince l’nin etkisinden oluştuğunu ve onun ardından geldiğinde kelimelerde ince Τ olarak ortaya 

çıktığı görülür. Preşova ve Bilaç Türk ağızında bu ünlülerden çokça örnek bulmak mümkün.
37

. 

Türkçe Kelimelerde: 

ōrdilΤri : orduları (1:5),  bakayЋΤr : bakıyorlar (1:32),  getıreceЋΤr : getirecekler (1:90),getırmiştırЋΤr 

: getirmişlerdir (1:121), tıkmişЋΤr : sokmuşlardır (1:121), gitmiştırЋΤr : gitmişlerdir (1:115), vΤr : var 

(2:42), çıkmıştırЋΤr : çıkmışlardır (2:54), yaşÀdiЋΤr : yaşadılar (3:35),  yapayorЋΤr : yapıyorlar (3:53), 

kardaşЋΤrım : kardeşlerim (3:63), ÀpacÀkЋΤr : yapacaklar (4:43), ĉöriyolΤr : görüyorlar (2:68).       

Yabancı Kelimelerde: 

evЋΤtlar : evlatlar (6:11), pėÇėnkaЋΤr : düğün sabahlarında yapılan kızartmalar (4:72), tėravìЋΤrì : 

teravihler (4:79), sr.unūkalΤr : torunlar (4:60), profesoЋΤr : Profesorlar (3:6),                          

türcÀrЋΤr : tüccarlar (3:22), bulgarЋΤrlan : Bulgar’larla (ile) (1:38),  biЋΤÇ : Bilaç (1:1). 

(e-i arası, kapalı ė): Bununla ilgili çok çalışma ve çeşitli incelemeler yapılmıştır. Preşova ve Bilaç 

köyünde bu ünlünün kullanımı son derece yaygındır. Bu bölgede yaşayanlar ister Arnavut ister 

Türk olsun yaşadıkları yöre itibariyle e ünlüsünü her zaman normalden daha kapalı telaffuz ederler. 

Bu sadece Türkçe kelimelerde değil Arnavutça kelimelerde de çokça karşılaşılan bir özelliktir.  

Türkçe Kelimelerde : 

gėlme : gelme (bir yerden gelmek) (1:43), dėmek : demek (1:160), yėrler : yerler (1:99), yėrin : 

yerin (1:154), ıstersėn : istersen (1:157), ėv : ev (1:159),  dėmek : demek (160:1), bėş : beş (165:1),  

ėvler : evler (1:168),  ėn : en (eki) (1:170), sülėrsık : söyleriz (2:2), gėldım : geldim (2:13), ėrdım : 

erdim (2:27), çerkėk : erkek (2:34), gidėrım : giderim (2:40), ėvden : evden (4:11), ėkerdık : 

ekerdik (4:27), dėlım : diyelim (4:28), istėr : ister (4:37), bitėvi : baştan sona (4:42),  ėsçi : eski 

(4:44), yėÇirmek : geçirmek (4:48). 

Yabancı Kelimelerde : 

sėfte : sıftah, ilk defa (7:101), Àstanedėydım : hastahanedeydim (7:20), hÀnė : hane (5:11),  ėkserìya 

: çoğunlukla (5:14),  mėdeniyet : medeniyet (5:6), sarÀėvÀda : Sarayeva’da (4:20), ėvelden : 

evvelden (3:1),  vaziyėtleri : vaziyyetleri, durumları (3:3), ar. hėkter : dönüm (3:3),  mėktebler : 

mektepler, okullar (3:6), ar. inĉinėrler : mühendisler (3:6), ar.diyalėkti : şive (2:37), dÀvetìyė : 

                                       
37  Her ağızda olduğu gibi derlemelerde konuşan kişiler, konuştukları zaman bazı kelimeleri olduğundan daha farklı 

söylediklerinde orada ya ses düşmesi, ya asli ünlü uzunluğu veya diğer dillerden gelen etkileşimlerden gelen 
sebeplerden dolayı farklı karakteristik seslerin çıkması mümkündür. Preşova ve Bilaç ağzında da aynı şekilde 
olmuştur, sadece bu ağızda değil Kosova’nın farklı bölgelerinde de bu ünlünün var olduğunu görmek mümkündür. 
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davetiye (2:39), priştinėde : Priştine’de (2:30),  gėrmÀnìya : Almanya (2:19), sėneden : yıldan 

(2:22), ėvel : evvel (1:122).   

ē: Uzun e sesi Preşova ve Bilaç ağzında çok kullanılmaktadır. Bazı yerlerde ses düşmesinden 

kaynaklı olarak bazı yerlerde de asli uzunluk olduğu için görülmektedir. Uzun ē sadece Preşova ve 

Bilaç ağzında değil diğer Kosova Türk ağızlarında da yer almaktadır.  

Türkçe Kelimelerde: 

düġünlēr : düğünler (1:43), yēvıne : evine (1:50),  ēvuni : evini (1:51), küpeklēr : köpekler (1:89), 

ēl ēle : el ele (1:100), dēdem : dedem (2:7), binēm : bilmem (2:8), hēpisine : hepsine (2:46),                                     

nēnem : ninem (2:2), iÇerēy : içeri (7:62), yapmēЋΤr : yapmıyorlar (7:71), gezēydiЋΤr : geziyorlardı 

(7:8), burēy : buraya (7:23),  gidēcēm : gideceğim (6:114),  gidēysın : gidiyorsun (6:114), bülēy : 

böyle (6:9), bildēnız : bildiğiniz (5:2), sülēm : söyleyeyim (4:52), bē : bre (4:81),gidecēsīk 

:gideceğiz (4:81), işlemēy : işlemiyorlar (4:42), ēpımìs : hepimiz (4:31), ĉelecēys : geleceğiz 

(3:26), ĉidiĉēyis : gideceğiz (3:26), türçēnĭn : Türkçenin (3:27). 

Yabancı Kelimelerde : 

serbēs : serbest (1:99), legēnì : leğeni (1:90), sēnelērlen : seneler ile (1:58), prēşovaya : Preşova’ya 

(2:50), priştinēy : Priştine’ye (3:44), mēmet : Mehmet (6:36).  

ì: Uzun i sesi de kelime kök ve gövdesinde görülmekle beraber ses olayları sonucu, özellikle 

eklemede görülür. 

Türkçe Kelimelerde : 

dēre kazìlarla : dere kazıları ile (1:27), şìnde : şimdi (1:31), bunì : bunu (1:37), ēpisì : hepsi (1:41), 

brakmìş : bırakmış (1:60), gidìm : gidiyorum (1:71), sìs : siz (2:1),iġì : iki (2:39), doġramaĉì : 

doğramacı (2:14), ülmìş : ölmüş (2:3), evlendì : evlendi (3:34), esÇì  : eski (4:1), onìda : onu da 

(4:1), bitìvì : baştan sona (4:4), gitmìsık : gitmişız (4:12), nìce : nice (4:13), geçırmìşık : geçirmişiz 

(4:22),  ìste : ister (4:25), yaşìli : yaşlı (5:3), yitìm : yetim (5:3),  yetiştìk : yetiştik (5:5), eskisì : 

eskisi (5:5),  gittìk : gittik (5:8), kaynìmi : kaynımı (5:6), görmedì : görmedi (6:8), bindìydık : 

bindiydik (6:45), yaktìr : yaktı (6:58), yatìim : yatıyorum (7:35), taġırìy : ağrıyor (7:38), dayanìm : 

dayanıyorum (7:39), gezìydım : geziyordum (7:29), yìydım : yiyordum (7:29), etmìy : etmiyor 

(7:4), içtìydım : içtiydim (7:6), dìm : diyorum (7:7), sakalìysın : sıkılıyorsun (7:8), pitlìydi : 

pisliyordu (6:50), vurìydì : vuruyordu (6:44),  dìldır : değildir (6:38), digìdık : dikiyorduk (6:24), 

kidìyidi : gidiyordu (6:31), dìyler : diyorlar (6:36), bilmìm : bilmiyorum (6:1), bìde : bir de (5:4), 

işlemìy : işlemiyor (4:42), etìler : ettiler (5:2), gidìy : gidiyor (2:5), dìyim : deyiyim (2:5). 
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Yabancı Kelimelerde : 

sr.toyagìle : değnek ile (7:33), ar.kundralarìmì : ayakkabılarımı (6:37), tırbìya : Sırbistan (6:43), 

ar.patlìcan : domates (4:30), sr.dırjavaЋì : hükümetin (4:32), ar.agronomì : tarım (3:15), askerìyan : 

ordunun (3:21),ĉadesì : caddesi (3:40), ar.venì : vendi, yer (1:38), hariĉì : haricii (3:8), arp.rujdìye : 

Rüştiye (3:29), miratoCaЋì : MiratoCa’lı (2:3), ternofCayì : TırnovCayı (1:54). 

ō: Bu ünlünün Preşova ve Bilaç ağzında çok büyük bir rolü var. Rumeli’de birçok ağızda ö ünlüsü 

hiç kullanılmaz ve onun yerine ü ünlüsü kullanılır, ama Preşova ve Bilaç ağzında çok az kullanılsa 

da yine de ö ünlüsünün kullanıldığı görülmüştür. Bunun haricinde ö ünlüsünün çoğu yerlerde ü 

ünlüsüyle veya o olarak daha fazla çıktığı bir hakikattir. Bu yüzden uzun ō ünlüsü hem uzunluğu  

açısından  hem asli uzunluk olarak hem de düşme sebebi uzunluk olarak da çok önemli yer 

almakta. 

Türkçe Kelimelerde : 

yōk : yok (1:2), ō : o(ünlem) (1:9), ōn : on (1:22),dōrt : dört (1:23),çōk : çok (1:46), Çōrcuk : çocuk 

(1:30), ōdur : odur (1:88), ōtίrūn : oturun (2:1), ōtίrurum : otururum (2:33), ōnlarındi : Onlarındı 

(3:4), ĉōldım : geldim (3:25), ōkurduk : okurduk (3:30), dōġdi : doğdu (3:35), çōkluġi : çoğunluğu 

(3:44), dōġmiş : doğmuş (3:57),  ōnbeş : onbeş (4:62), ōyin : oyun (4:84), ōldi : oldu (4:88),  Çōk : 

çok (4:95), ĉōre : göre (4:98), çōyliden : köylüden (4:125), ōlsun : olsun (5:4),  bōl : bol, yeterli 

(5:6), ōlsın : olsun (5:7),  ōlmasın : olmasın (5:7),  dōrt : dört (6:117),  ōturìyЋâr : oturuyorlar 

(6:143), dōġdi :  doğmuş (6:151), ōturmÀtın : oturmazsın (6:174), ōturdì : oturdu (6:218), yōkıt : 

yuktu (6:218), tōrt : dört (7:33), ĉōrüşmedìk : görüşmedik (7:80),  Çōr : kör (7:82), tō : te o (7:40), 

ōrdÀn : oradan (6:82), ōsın : olsun (5:8), nō : ne o (6:22), tōrdan : te ordan (2:6), sōray : soruyor 

(1:111), gōrmeycak : görmeyecek (1:103), tōdır : te odur (1:20), sōna : sonra (1:3), sōra : sonra 

(1:5). 

Yabancı Kelimelerde : 

ar.sr.mōre : more ünlem (1:106), sr.şkōdaya : beygirli araba (45:6), ar.histōriyÀ : tarih (6:72), 

kūmanōva : Kumanova (113:4), sr.prōs : eski (4:118), sr.mōderno : modern (4:26),                                

preşōvanīn : Preşova’nın (2:37), sr.ōfiCėr : memur (2:47), hōca : hoca (2:8).    

ā: Rumeli Türk ağızlarında birçok incelemelerde ö ünlüsünün kullanılmadığı ve onun yerine ü 

ünlüsü kullanıldığı bilinen bir konudur. 

Türkçe Kelimelerde Olan Uzunluklar: 

āç : üç (1:123), Çoylāler : köylüler (1:125), yās : yüz (1:127), düġān : düğün (1:127), āteye : 

öteye (1:144), āġretmen : öğretmen (1:163), gān : gün (1:172), sānmiştırЋâr : sönmüşlerdir (1:178), 
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āçe : üçe  (1:179), bāyüġi : büyüğü  (2:30), bāyük : büyük (2:60),  sārmüsık : sürmüştük (4:12), 

sār : sür (24:4), tātün : tütün (4:24), āçāzler : öküzler (4:45), bātān : bütün (4:45), obārisi : 

öbürüsü (4:58), dādük : döndük (6:63),  tārçė : Türkçe (7:103), sālenın : söyleyin (7:104),  

sāleyìm :söyleyeyim (7:105), bādìЋâr : büyüdüler (6:11), āle : öyle (4:61), sāle : söyle (65:4), tāle 

: te öyle (5:4),  bāgi : büyüğü (6:28), āzāk : yüzük (1:177),  āzāk : yüzük (1:177), āksek : yüksek 

(1:153),  üçās : üç yüz (1:153),  tārçe : Türkçe (1:161), gārāmcem : görümcem (6:6),  āldi : öldü 

(6:10), gāldig : güldük (6:12), āçünüsì : üçüncüsü (6:18), dāşek : döşek (6:56).  

Yabancı Kelimelerde: 

arp.tekayāt : tekayüt (3:18), dāÇan : dükkân (1:145), üskābe : Üsküp’e (1:151), āsküb : Üsküp 

(3:27). 

Bütün bu ünlüler yapılan bu derlemelerde en çok kullanılan ve belki de Preşova ve Bilaç 

Türk ağzını oluşturan karakteristik ünlülerdir. Bunun yanısıra, bu Türk ağzında diğer ünlülerin de 

olduğunu ama yukarıda saydıklarımızla kıyasen daha az kulanılan ünlüler olduğunu söylemek de 

mümkündür. 

Π: a-e arası sestir. Bu ünlüler ve kullanıldığı örnekler aşağıda verilmiştir. 

Türkçe Kelimelerde: 

türkiyΠda : Türkiye’de (2:56), burΠyΠ : buraya (6:99), bΠrabar  :  beraber (7:8), kΠrΠt˘aġıriy : kere 

ağrıyor (7:38). 

Yabancı Kelimelerde: 

sarÀyΠvada : Sarayeva’da (2:10). 

ă: a-ı arası sestir. Örmeği fazla değildir.Bu ünlü türünün, Priştine Türk Ağzında da kullanıldığını 

görülür
38

. 

Türkçe Kelimelerde: 

ufăk : ufak, küçük (4:142), kaldăraym : kaldırayım (7:31),  kaldăramâym : kaldıramıyorum (7:32). 

Yabancı Kelimelerde: 

bugarЋăr : Bulgarlar (6:48). 

Σ: a-o arası sestir. Bu ünlüde az kullanılmasına rağmen belli edici özelliklere sahip olduklarını inkâr 

edilemez. Bu ünlü Preşova ve Bilaç Türkçesinde ağız yapısına bağlı sebeplerden ortaya çıkmış ve 

                                       
38  a.g.e.,s.21. 
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bazı yerlerde kalın ve ince ünlü uyumunu sağlamak için ünlü karışması olduğunu söylemek 

mümkün. Bazı kelimelerde ünlü uyumu olsun diye kullanılır, bir de Arnavutçada söylendiği gibi 

söylenir. Bu ünlü Priştine Türk Ağzında da kullanılmaktadır.
39

 

Türkçe Kelimelerde: 

bΣlana : bağlana, çoğaldıkça (1:1), bΣlÀmiş : bağlanmış, çoğalmış (1:3), vΣr : var (1:89), çίcuklΣr : 

çocuklar (2:61), çΣkı : çoğu (3:44), Σlabilırdın : alabilirdin (4:177), kΣdınlar : kadınlar (4:179), 

yūkΣri : yukarı (4:218), kΣlktì : kalktı, kullanılmıyor, yapılmıyor (4:25), tallatırΣlım : sallayalım 

(6:170), yΣlına : yoluna (6:186). 

Yabancı Kelimelerde: 

ar. kişΣ : kilise (6:125),  ÀlmΣnya : Almanya (4:26), erōdΣn : eurodan, (AB’nin) para birimi (4:218),  

sΣf : sadece, yalnızca (2:54), gostivΣr : Gostivar (1:157), bΣlkan : Balkan (1:189). 

ě:  Kaybolmak üzere olan bir sestir. 

Türkçe Kelimelerde: 

gidě : gide gide (1:14), kěndi : kendi (1:15), türkiyěyi : Türkiye’yi (1:19), bişě : bir şey (1:96), 

ěrkeġīn : erkeğin (1:126), dědì : dedi (4:201), türçě : Türkçe (7:95). 

Yabancı Kelimelerde : 

çěşmě : çeşme (1:22), adětler : adetler (1:41).  

ī: Her uzun ünlüde olduğu gibi ya asli uzunluğundan ötürü ortaya çıkmış veya ses düşmesi 

sebebiyle daha uzun söylenmiştir. Uzun ünlü olmasına rağmen bu ağızda  bazı örnekler  dışında 

çok fazla  kullanılmamıştır. 

Türkçe Kelimelerde: 

bugarЋΤrī : Bulgarları (4:194), Àltī : altı (1:3),yedī : yedi (1:7), ġēlmişīr : gelmiştir (1:24),  hī : ünlem 

(1:77), bitī  : bitti (1:98), nasī : nasıl (2:12), yanlī : yalnız (2:20),  ī : ı (ünlem) (2:52), budī : budur 

(7:100).  

Yabancı Kelimelerde: 

slupçanīn : Slupçan’ın(1:57). 

ĭ: Kısa ı ünlüsüdür. Kaybolmak üzere olan bir ünlüdür. 

                                       
39  a.g.e.,s.21. 
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Türkçe Kelimelerde: 

sĭs : sus (1:108), almìşĭn : almışsın (1:113), Àyĭp : ayıp (1:128), türçēnĭn : Türkçenin (3:27), 

sandĭklarlen : sandıklar ile (4:168). 

Yabancı Kelimelerde: 

ėmtiyÀnĭ : imtihanı (6:181). 

ї: Kısa i ünlüsü.Bu ünlü çok nadir karşımıza çıkmakla beraber yine de bahsekonu Türk ağzında yer 

almaktadır. 

ikї : iki (1:2), bēsbelї : bes belli (3:16). 

ί: o-u arası ünlüsü. 

Türkçe Kelimelerde: 

bίynuzlari : boynuzları (1:44), ίkumâk : okumak (1:79), yōktί : yoktu (1:123), bίşluk : boşluk 

(1:136), dίrum :  durum (1:148), ōtίrun : oturun (2:1), sorίn : sorun (2:1), çίcuġlar : çocuklar 

(2:29), otίrurum : otururum (2:32), onί : onu (2:39), ίlurdık : olurduk (4:33), ίdun : odun (4:47), 

çίugЋârlen : çocuklar ile (4:62), çίuk : çocuk (4:63), ίturìydi : oturuyordu (4:70), ίndÀ : O’nda 

(5:7), tίpladık : topladık, biriktirdik (5:8), bίlüminde : bölümünde, bölgede (5:13). 

Yabancı Kelimelerde: 

yίgoslavyÀnın : Yugoslavya’nın (2:45), mίabet : muhabbet (1:98). 

ū:  Uzun ū ünlüsü diğer uzun ünlüler kadar tespit edilmiştir. 

bū : bu(1:132), sū : su (1:24), hū :(ünlem) (1:76), oldū : oldu (5:7), Çokū : çoğu (7:14), hayū : 

hayu(6:228). 

ŭ:  Kısa u ünlüsü Preşova ve Bilaç ağzında çok fazla kullanılan bir ünlü değildir. 

bŭrayÀ : buraya (1:199), bŭrsa : Bursa (1:204), bŭrda : burada (2:13), bŭ : bu (4:8), bŭrsada : 

Bursa’da (4:11). 

ů: u-ü arası ünlü. Çok nadir görülen bir ünlü örneğidir. 

Çâvůş : çavuş (2:11). 

˘: Ulama her ağızda olduğu gibi derlemelerde de sıkça karşılaşılan bir özelliktir. Türk dilinin hemen 

her ağzında olduğu gibi bu ağızda bulunuyor ve diğer Rumeli Türk Ağızlarında da ulamanın var 

olduğu örneklerde görülmektedir. 
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deil˘imiştır : değil imiştir (1:17), ōn˘ikì : on iki (1:22), yok˘imiştırЋâr : yok imiştir (1:31), yitmiş˘o : 

gitmiş O (1:40), fak˘etmezmiştır : fark etmemiştir (1:52), dōrt˘ās : dört yüz (1:67),  on˘ikis : on iki 

(2:4), altmiş˘iġì : altmış iki (2:9),dort˘ay : dört ay (2:10), dokus˘üz : dokuz yüz (3:9),  

memur˘imiştır :  memur imiştır (3:21),  yok˘idi : yok idi (3:27), var˘imiş : var imiş (3:28), on˘ėv : 

on ev (4:11), tütün˘ilen : tütün ile (4:28), lezētli˘imiştır : lezzetli imiştir (4:69), hâfız˘idi : Hafız idi 

(3:34), teşkür˘ederıs : teşekkür ederiz (2:1). 

 

1.1.2. Uzun Ünlüler 

1.1.2.1. Birincil Ünlü Uzunlukları 

Preşova ve Bilaç ağzında bazı Türkçe kelimeler ünsüz düşümü olamsına rağmen yine de 

uzun olarak telaffuz edildiği görülür. Bazı kelimelerde ünsüz düşmesine uğramış şekline de 

rastlanmakta ancak bazı yerlerde o birincil uzunluğunu koruduğu şekliyle de tespit edilmiştir. 

Yapılan derlemelerde konuşma sırasında konuşmacıların bilerek veya dilin alışkanlığı nedeniyle 

hiç bir ses olayı olmadan uzun ünlüleri kullandıkları tespit edilmiştir.  

Bu tür ünlülerin oluşma şeklini  inceleyerek bunu daha iyi anlamamıza yardımcı olacak 

örneklerle  nasıl ortaya çıktığını görmek mümkündür. Şunu belirtmek gerekir ki tek heceli 

sözcüklerde görülen uzunluk çok heceli sözcüklerde de görülebilir, o yüzden bazı kelimelerde 

uzunluk ilk hecede olabilirken bazı kelimelerde son orta veya son hecede var olabilimektedir.
40

 

Bazı kelimelerde ise hem ilk hem ondan sonra gelen ikinci veya son hecede bulunabilmektedir, bu 

tür uzunluklarda kelimenin kökünde veya onun ikinci hecesinde bulunmasının dışında, uzunluklar 

bazı morfolojik eklerde yer alabiliyor, yönelme durumlarında, fiil zaman eklerinde, çokluk 

eklerinin bazılarında, olumsuzluk eklerinde, emir veya dilek eklerinde vb. 

kÀlmiş : kalmış (1:1), vÀr : var (1:2), kÀn : kan (1:12),  sÀri : sarı (1:33), Àltın : altın (1:33), yÀġmur : 

yağmur (1:29), arÀdÀ : arada (1:47), Àlırsen : alırsan (1:45), tÀş : taş (1:66), bÀşının : başının (1:67),  

ancÀ : anca (1:84), bÀbasının : babasının (2:2), yÀvaş : yavaş (2:37), kÀrdaşım : kardeşim (2:59), 

kÀrimın : karımın (3:37), yaşÀdiЋΤr : yaşadılar (3:35), Àltisında : altısında (4:20), anÀn :  anan (4:19), 

kÀlmiştır : kalmıştır (4:28). 

 

                                       
40   Nebahat, Sülçevsi, “Priştine Türk Ağızlarının Fonetik Özellikleri”,Priştine,2009,s.23, Y.L.T, Dan. Prof.Dr.Suzan 

Canhasi.. 
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1.1.2.2.İkincil Ünlü Uzunluklar 

Preşova ve Bilaç köyünde, diğer Kosova Türk ağızlarındaki ve diğer Türk lehçelerindeki 

birçok nedenden dolayı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenler birçok etkene göre sınflandırılabilir ama 

ses olayları sonuncunda ortaya çıkan uzun ünlüler genelde üç şekilde oluşur: 

 Ünsüz etkisiyle oluşan uzun ünlüler, 

 Ünsüz düşmesiyle oluşan uzun ünlüler, 

 Hece kaynaşması sonucunda oluşan uzun ünlüler ve eklerde oluşan uzun ünlüler. 

 

1.1.2.2.1.Ünsüz Etkisiyle Oluşan Uzunluklar 

Preşova ve Bilaç köyünde belli başlı nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. PTT’da son 

ünlüsü ince olan sözcük tabanlarına getirilen isimlere gelen çokluk +lAr ve eylem çekiminde 

kullanılan – lAr eklerindeki “l” sesi ince boğumlanır.
41

 

gelmedıЋâr : geldiler (1:4), gēlmiştırЋâr : gelmişlerdir (1:4), kalmÀsìЋâr : kalmasıdır (1:5), 

bozmuştırЋâr : bozmuşlardı (1:22), düşetmiştırЋâr : döşetmişlerdir (1:27), kaçmişЋâr : kaçmışlar 

(2:4),  derЋâr : derler (2:14), dikeydiЋâr : dikiyorlardı (2:17). 

n, l, r, v, y, m,  gibi ünsüzlerin önünde veya ardında bulunan e ünlüsünü uzun söylenmesine sebep 

olur. 

gēlmiştırЋâr : gelmişlerdir (1:4), çēndınız : kendiniz (1:5),  nēreye : nereye (1:12), dēre kazìlarla : 

dere kazılar ile (1:27), vkünkülēr : künkler (1:31), künklēr : künkler (1:32),                                   

düġünlēr : düğünler (1:43), ēvıne : evine(1:48), kēndı : kendi (1:48), yēvıne : evini (1:50), türÇē : 

Türkçe (2:3), dēdem : dedem (2:7),  sēnē : sene (2:8), Àskerìyē :  ordu (2:9),  askēr : asker (2:11), 

gideyēm : gideyim (2:35), bilmēm : bilmem (2:44), hēpisine : hepsine (2:46), prēşovaya : 

Preşova’ya (2:50). 

t, d, ş, s, l, r gibi ötümlü ünsüzlerin ardında bulunan ı ünlüsü uzun söylenmektedir. 

Àltī : altı (1:3), yedī : yedi (1:7), ġēlmişīr : gelmiştır (1:24), nasī : nasıl (2:12), yanlī : yanlız (2:20), 

bugarЋΤrī : Bugarları (4:194), budī : budur (7:100). 

 “- iy” Rumeli Türk ağzında şimdiki zaman eki –yor yerine –(A)y eki kullanılır. Priştine Türk 

ağzında –iy ekindeki y düşerek sadece uzun i ile ifade edilen şimdiki zaman eki kullanılmaktadır.
42

 

                                       
41   Nebahat,  Sülçevsi, “Priştine Ağzının Fonetik Özellikleri, İnce Boğumlanmalı l Ünsüzü”,  Priştine Üniversitesi Priştine, 

2009, s.51. Y.L.T.,Dan. Prof.Dr. Suzan CANHASİ. 
42    Nebahat, Sülçevsi,  “Priştine Türk Ağzının Fonetik Özellikleri”, Priştine, 2009, s.23, Y.L.T, Dan. Prof.Dr. Suzan 

Canhasi. 
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Ama bunun dışında bazı durumlarda geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman, belirtme durum eki 

ve 3.kişi  çokluk ve teklik iyelik eki olarak i ünlüsü uzun olarak söylenmektedir. 

kışlalarì : kışlaları (1:21), fūrūnlarì : fırınları (1:2), bōzumìşidì : bozulmuştu (1:62),  kıskardaşì : 

kızkardeşi (1:63), yaşamìş : yaşamış (1:59), takmìş : takmış (1:89), ülmìş : ölmüş (2:3), diverìm : 

deyi vereyim (2:43), bilìyım : biliyim (2:50), kaybūldì : kayboldu (2:29), çalışìydi : çalışıyordu 

(2:31),  türkÇesì : Türkçesi (3:23), ĉìtım : gittim (3:25), bėnzerdì : benziyordu (3:27), hōĉayìdi : 

hoca idi (3:33), evlendì : evlendi (3:34), Çocuklarìn : çocukların (3:35), yaşìyor : yaşıyor (3:65), 

onìda : onu da (4:1), kalmìysık : kalmışız (4:10). 

Kelimenin başında veya sonunda n, m, r, s, z, t, k, l gibi ünsüzlerin önünde veya arkasından gelen o 

ünlüsü uzun ō olarak söylenir. 

yōk : yok (1:2), sōna : sonra (1:3), sōra : sonra (1:5), ōrdilΤri : orduları (1:5),ōkumişinīs : 

okumuşsunuz (1:5), kōnuşâlım : konuşalım (1:74), ĉōrelım : görelim (1:78), ōtίrūn : oturun (2:1), 

tōrdan : te oradan (2:6), hōca : hoca (2:8), ōtίrurum : otururum (2:33),  preşōvanīn : Preşova’nın 

(2:37), kōñyadân : Konya’dan (2:49),  stambōldadır : İstanbul’dadır (2:60). 

d, k, y gibi ünsüzlerden sonra gelen u ünlüsü ū uzun olarak söylenir. 

oldū : oldu (7:5), Çokū : çoğu (7:14), hayū : hayu (6:228). 

ç, g, ġ, k, d, t, l, n, gibi ünsüzlerin önünde veya arkasında bulunan ü ünlüsünün uzun ā olarak 

söylenmesine sebep olur. 

āç : üç (1:123), Çoylāler : köylüler (1:125), yās : yüz (1:127), düġān : düğün (1:127),āteye : öteye 

(1:144), dāÇan : dükkân (1:145), bāyüġi : büyüğü (2:30), āÇ : üç (3:27), āsküb : Üsküp (3:27), 

tāle : te öyle (4:5), sārmüsık : sürmüşüz (4:12), gāzel : güzel (4:22), sār : sür (4:24), tātün : tütün 

(4:24), dāÇanda : dükkânda (4:40), āçāzler : öküzler (4:45), bātān : bütün (4:45). 

 

1.1.2.2.2. Ünsüz Düşmesiyle Oluşan Uzunluklar 

Preşova ve Bilaç köyünde bu sebepten oluşan çok fazla ünlü uzunlukları vardır. H 

düşmesinden mesela “sabah” kelimesinde eğer h düşüyorsa ikinci hecede bulunan a ünlüsü uzun 

olarak söylenir. Y düşmesiyle şimdiki zaman ekinde ondan önce gelen sesi uzun söylenmesine 

sebep olur dolayısıyla Priştine’de veyahut başka Rumeli bölgelerde şimdiki zaman eki olarak            

– (A)y kullanılmaktadır
43

. Bazı kelimelerde bir ünsüzden fazla düşme varsakelimenin içinde ünlü 

uzun olarak söylenmektedir. Preşova ve Bilaç köyünde düşerek ünlüyü uzatan ünsüzler şunlardır: 

                                       
43  Nebahat,  Sülçevsi,  “Priştine Türk Ağzının Fonetik Özellikleri”,  Priştine,2009,s.24. 
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- (h) Düşmesiyle Oluşan Ünlü Uzunukları: 

Àrbi : harbi (1:9), Àyvan : hayvan (1:30), Àvız : hafız (1:71), Àçan : haçan (1:184), kÀveler : kahveler 

(1:146), Àstalıġım : hastalığım (1:185), ÀttÀ : hatta (1:207),  rÀmetli : rahmetli (1:40), tarìyÀ : tarihe 

(1:82), tairÀ : tarihe (2:55), Ànė : hane (2:55), ÀyvΣnЋΤrle : hayvanlar ile (4:51), Àsta : hasta (4:67), 

Àsanda : Hasan’da (4:81), Àyde : haydi (4:87), pÀydÀt : pahi taht (4:100), ìtiyÀr : ihtiyar (5:145), 

Àlbuçì : halbuki (4:149). 

- (r) Düşmesiyle Oluşan Ünlü Uzunlukları: 

kadÀ : kadar (1:60), birhÀmet : bir rahmet (1:25), Àtık: artık (1:211), yapÀdık : yapardık (4:34), dilÀ 

: değiller (4:132), hiristiyaЋâ : hırisityanlar (1:38), tanâ : tanır (1:130). 

- (l) Düşmesiyle Oluşan Ünlü Uzunlukları: 

fÀzzasi : fazlası (1:61), nÀsır : nasıl (1:6), nÀsı : nasıl (5:2), kâdık : kaldık (5:2), milėt : millet (4:62), 

milēt : millet (1:170), binēm : bilmem (2:8), elì : elli (1:148), nasìse : ne asıl ise (4:223), nōmiş : ne 

olmuş (1:208), âtmiş : altmış (7:32), nasī : nasıl (2:12), bēsbelї : bes belli (3:16), ίku : okul (5:15), 

bìkide : belki de (4:189), dinnìy : dinliyor (1:108). 

- (y) Düşmesiyle Oluşan Ünlü Uzunlukları: 

aksarÀda : Aksaray’da (1:162), Àpacan : yapacaksın (6:233), Àpabilmişık : yapabilmişiz (7:10), 

ÀpacÀkЋΤr : yapacaklar (4:43), dėlım : diyelim (4:28:4), mēhanēler : meyhaneler (1:146),                                  

bişē : birşey (1:181), taşìcak : taşıyacak (4:169), dìyim : deyiyim (2:5), esçìmiş : eskiymiş (4:131). 

- (ğ) Düşmesiyle Oluşan Ünlü Uzunlukları: 

aşÀ : aşağa (1:135), sÀ : sağ yönu (1:145), Àbey : ağabey (1:162), aşÀdada : aşağıda da (4:125), dilÀ : 

değiller (4:132), gidėcem : gideceğim (6:245), ĉelecēys : geleceğiz (3:26), ĉidiĉēyis : gideceğiz 

(3:26),  gidecēsīk : gideceğiz (4:81), çestirecēm : keseceğim, böleceğim (4:233), bildēnız : 

bildiğiniz (5:2).  

- (k) Düşmesiyle Oluşan Ünlü Uzunlukları: 

tārçė : Türkçe (7:103), büyāmiş : büyük imiş (5:4), getıreceЋΤr : getirecekler (1:90),ÀyakÀbi : 

ayakkabı (3:58), ìlo : kilo (4:30). 

- (n)  Düşmesiyle Oluşan Ünlü Uzunlukları:  

bΣlÀmiş : bağlanmış, çoğalmış (1:3), serbistÀ : Sırbistan (1:17), bÀbÀne : babaanne (2:2), Ànēm : 

annem (2:3), zemÀdÀ : zamanda (4:44), alamÀya : Almanya’ya (4:62), Ànam : annem (5:1), 
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kaynÀnÀm : kayın validem (6:7), ananì : anneni (6:174), sōra : sonra (1:5), çōkluġi : çoğunluğu 

(3:44),  sānet : sünnet (4:132), dādük : döndük (6:63). 

 

1.1.2.2.3. Eklemede Oluşan Uzun Ünlüler 

Bu tür uzunluğu çoğunlukla şimdiki zamanın hikayesi çekiminde rastlanmaktadır. Diğer 

Kosova Türk ağızlarında da bu eklerde uzunluk oluşmaktadır. Şimdiki zamanı oluşturan –iyor eki 

hiç kullanılmamaktadır. Onun yerine – (A)y ve bazı yerlerde de y yarı ünsüzü düşerek sadece –i 

Rumeli Türk ağızlarında da kullanılmaktadır. Ama bunun dışında uzunluğa neden olabilen ekler ise  

çoğunlukla kullanılan ekler şimdiki zamanın eki, hikaye eki ve çokluk ekleridir. Bu eklerin her 

birinin oluşmasına ve uzunluğa sebep olan nedenler vardır. Bu durum hikaye ekiyle de aynıdır. 

Çokluk ekinde ise, önce gelen l ünsüzün ince Ћ olarak telaffuz edilmesidir ve bu nedenle ondan 

sonra gelen ünlünün uzun ve onun gibi ince söylenmesine sebep olmaktadır. 

- Ekleşmede Ünsüz Tekleşmesi Nedeniyle Oluşan Uzunluklar: 

beligratÀ : Belgrad’da (2:39),vakıtÀ : vakit’te, zamanda (7:86), gitìЋΤr : gittiler (7:9), etìk : ettik 

(3:10), bâtì : battı (2:28), gìtım : gittim (3:14),gitìler : gittiler (3:31), yitì : yetti (4:211), etìler : 

ettiler (5:2), tüķetiЋâr : tükettiler (4:194), ġēlmişīr : gelmiştir (1:24), bitī : bitti (1:98). 

 

1.1.3. Ünlü Uyumları 

Türkçenin en karakteristik uyumları olan ünlü uyumları durumu Bilaç ağzında aşağıdaki 

şekildedir. 

 

1.1.3.1.Kalınlık – İncelik Uyumu 

Kalınlık-incelik uyumu, kelimelerin köklerine getirilen eklerin aldıkları ünlülerin 

durumuna göre değerlendirilir. Priştine ağzında kalınlık- incelik uyumu zayıftır. 

Bu özellik sadece Priştine’nin değil diğer Kosova Türk ağızlarının yapısında da var olan bir 

özelliktir ama her birinde farklı derecelerde korunmuştur. Nitekim, kalınlık ve incelik uyumu 

sözcüğün ilk ünlüsüne göre biçimlenir. Yani sözcük köküne getirilen ek, sözcük köküne göre 

uyumlanır. 
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Kalınlık ve incelik uyumu şu eklerde kendini gösterir: 

- isimden isim yapan ek + li örn: Çöylì: Köylü (4:187), 

- isimden isim yapan ek + nci örn: oçinci : üçüncü (3:7), 

- çekim eki +lar,+ler.
44

 örn: endiЋâr : indiler (6:219). 

 

1.1.3.2. Düzlük - Yuvarlaklık Uyumu 

Çok fazla kullanılmasa da bazı örneklerde görülür. 

endiЋâr : indiler (6:219), çıkımayЋΤr : çıkmıyorlar (1:168), vakıtÀ : vakit’te, zamanda (7:86). 

 

1.1.4. Ünlü Türemesi 

T.T.’nin ağızlarında yabancı dillerden alınan, özellikle –l, ve –r sesi bulunan kelimelerde 

içinde ve sonunda ünlü türemesi görülmektedir. 

Kelime Ortasında: (epentes)   

yâlınıs : yalnız (3:30), amicaЋâ : amcalar (6:240), sandaliyada : sandalyede (6:206),                           

çıkımayЋΤr : çıkmıyorlar (1:168), amucamıs : amcamız (1:200), amuca oġli : amca oğlu, kuzen 

(1:202), hepisine : hepsine (2:46). 

Kelime Sonunda : (epites).
45

 

peşinΤ : peşin, eski zamanlarda (4:166). 

Anadolu Türkçesinin Balkan ağızları grubunda olan Kosova Türk Ağızlarında ünlü 

türemesi açısından kaynağı olan Anadolu Türkçesine benzer özellikler görülmektedir. Arapçadan 

Türkçeye geçmiş olan sözcüklerin bazılarında Türkiye Türkçesinde yapılan türemeler  burada da 

mevcuttur. Ancak bu türemenin Priştine ve diğer Kosova Türk ağızlarında meydana gelmediğini, 

Türkiye Türkçesinden alınan sözcüklerin türemiş ünlüleriyle birlikte geldiklerini söylemek 

mümkün. Çünkü çok dilli bir ortamda oluşan Kosova Türk ağızlarında ünlü türeme eğilimi çok 

azdır, temasta olduğu dillerin birden çok ünlüyü bir arada söyleyebilmesi özelliğinden dolayı ünlü 

türeme gerekliliği yoktur. Hatta Türkçenin kimi ağızlarında Avrupa dillerinden alınan 

sözcüklerdeki ünlü türeme olayları Kosova Türk ağızlarında görülmez. Priştine ağzında ve diğer 

ağızlarda rastlanan birkaç Arnavutça ve Sırpçanın söyleyiş biçiminden etkilenme yoluyla ortaya 

                                       
44   Nebahat, Sülçevsi, “Priştine Türk Ağzının Fonetik Özellikleri”, Priştine Üniversitesi, Priştine, 2009,ss.31-34, 

Y.L.T.Dan. Suzan Canhasi. 
45  a.g.e.,s.21. 
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çıkmıştır: örn. Beograd – Belgrat vb. Priştine ağzında ve diğer ağızlarda görülen Farsça asıllı 

kelime olan “rüzicar – rüzgâr” örneğiniyse tek türeme örneği olarak söylemek mümkündür.
46

  

 

1.1.5. Ünlü Düşmesi 

Kosova Türk ağızlarında ise bazı çok heceli kelimelerdeki orta hecelerde, ses bilgisinin 

çeşitli etkileri yüzünden bazı durumlarda kelimenin yapısında ünlü düşmesi ortaya çıkar.
47 Ünlü 

düşmesi olayı ise, çeşitli fonetik durumlar etkisiyle, kelime içinde ve kelime sonunda 

bulunmaktadır, şöyle ki: 

İç Ses Düşümü: 

klìseden : kiliseden (1:134), orda : orada (2:24), bìleri : birileri (1:151), nekÀ : ne kadar (6:62), 

nėrde : nerede (1:197). 

Son Ses Düşümü: 

Burada da ünlü düşmesi meydana çıkar ve çokça yaygındır.
48 

nanÀy : anneyi (1:112), iÇerey : içeriye (7:62), kınÀy : kınayı (7:55),idÀr : idare (4:34). 

 

1.1.6. Ünlü Değişmesi 

Ünlüler bazen diğer seslerin etkisi altında değişirler. Bu değişmeler hem kalınlaşma hem de 

incelme yönünde ortaya çıkmaktadır. Priştine Türk Ağızında Τ (a-e) değişimi bulunur bu da 

Arnavutça’nın Gega lehçesinde geniz ünülerinin etkisiyle meydana gelmektedir. Arnavutça’da 

bulunan bu durumun Priştine Türk ağzında ve diğer ağızlarda bu etkisi görğlmektedir. (a-e) 

değişimi bazen yuvarlaklaşma meydana gelip (a-o) bile dönüşme görülür.  

Rize İli Ağızlarında da düz geniş ünlülerin yuvarlaklaşması, (p, b, f, v) gibi dudak veya diş-

dudak ünsüzlerden ortaya çıkmaktadır.
49

 Bu sebeple bu değişmeleri altı kısıma ayrılır: 

 kalın ünlülerin incelmesi,  

 ince ünlülerin  kalınlaşması, 

 geniş ünlülerin daralması, 

 dar ünlülerin genişlemesi, 

                                       
46  Nebahat, Sülçevsi, “Priştine Türk Ağzının Fonetik Özellikleri”,2009,Priştine,s.47. 
47  Cemail, Krüezi, “Mamuşa Türk Ağızları Özellikleri”, Çevren Dergisi,1986,s.53. 
48  Ahmet, Caferoğlu, “Anadolu ve Rumeli Ağızları Ünlü Değişmeleri”, TDK Araştırmaları Yıllığı,Belleten,1964,s.22. 
49  a.g.e.,s.18. 
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 düz ünlülerin yuvarlaklaşması ve  

 yuvarlak ünlülerin düzleşmesi. 
50

 

 

1.1.6.1. Kalın  Ünlülerin İncelmesi 

Bazı ünlüler doğrudan doğruya yanlarındaki ünsüzler veya komşu hecelerdeki ünlülerin 

etkisine bağlı olarak değişirler. Bu ortaya çıkan ünlüler bazen kalın ünlüleri boğumlanma 

sınırlarına çekerek türlü hecelerde onların incelmesine yol açarlar. Bu gibi değişmeler oldukça sık 

görülür ve bunlar uyumun bozulmasına yol açarlar. Kalınlaşma-incelme sadece Türkçe kelimelerde 

değil yabancı olan kelimelerde de ortaya çıkan bir unsurdur. 

Kosova Türk Ağızlarının hemen bütün ağızlarında dil benzeşmesi ve dil ayrışması gibi ağız 

özellikleri aynı şekilde görülmektedir. Bu değişmelerin Türkçeye, Arapça ve Farsçadan girmiş olan 

yabancı kökenli kelimelerde daha fazla olduğu görülmektedir.
51

 

- a - e : Değişmesi diğer Kosova ağzılarında olduğu gibi Preşova ve Bilaç köyü ağzında da görülen 

bir değişmedir. Ancak belli bir sayıda yer aldığı söylenebilir: 

acēba : acaba (6:33), ema : ama (3:7), gōrmēycak : görmeyecek (1:103), arnauçė : Arnavutça 

(7:104), zemÀdÀ : zamanda (4:44).                            

- ı – i : Bu ünlülerin değişmesi Preşova Bilaç ağzında çokça görülen ve fazla kullanılan bir 

değişmedir, burada ünsüzlerin etkisiyle ön, iç ve son seslerde çokça bulunur. 

ÀyakÀbi : ayakkabı (3:58), zanÀtliler : zanaatlılar (3:22), Àstalandi : hastalandı (4:149), utÀndi : 

utandı,üzüldü (6:33), gayrik : gayrı (7:108), âbi : harbı (1:9), odalâi : odaları (1:126),                    

babasi : babası (2:2), çalışirdiЋâr : çalışıyorlardı (3:4), şarkiЋâr : şarkılar (6:199).  

- u – ü : Değişmesi Preşova ve Bilaç köyünde ve tabii diğer Kosova Türk ağızlarında daha çok 

yabancı kökenli kelimelerde varlığını göstermektedir ve Preşova ve Bilaç köyünde sayılı 

diyebiliceğimiz kadar örnekler vardır.  

süriyėda : Suriye’de (1:199), arp.rujdìye : Rüştiye (3:29), hükumete : hükümete (1:10), süredi : 

sureti (1:89). 

 

                                       
50  Nimetullah,  Hafız, “Priştine Türk ağzının Özellikleri I.”, Çevren Dergisi, 1980-83,s.55. 
51  Cemail,  Krüezi, “ Mamuşa Türk Ağzı”, Çevren Dergisi, Dil Araştırmaları S.63, 1988a, ss.9-23. 
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1.1.6.2. İnce Ünlülerin Kalınlaşması 

İnce ünlülerin kalınlaşması ön, iç ve son seslerde görülen bir değişmedir. Bu değişmeyi de 

diğer Kosova Türk ağızlarında olduğu gibi Preşova ve Bilaç köyünde yeterli sayıda örneklerde 

görmek mümkündür. 

- e – a : Bu değişme daha çok iç ve son seslerde olur, bunların çoğu aslidir yanı kalın oldukları 

halde İstanbul ağzında incelmişlerdir. 

vakıtÀ :  zamanda (7:86), ar. nana : anne (6:119), alma : elma (4:31), tairÀ : Tarih’e (2:55), sÀta : 

saatte (1:11), ĉamìyÀ : Camii’ye (1:66). 

- i – ı : Bu değişme daha çok kelimelerin iç ve son seslerinde olur. 

Àsçerlık : askerlik (4:19), kardaşЋΤrım : kerdeşlerim (3:63), dėlın : dilin (1:2), gėldım : geldim 

(2:13), erdım : erdim (2:27), gidėrım : giderim (2:40), sülersık : söyleriz (2:2).  

- ü – u: Bu değişme en çok kelimenin iç seslerinde olur ve Preşova ve Bilaç ağzında çokça 

rastlanan bir değişmedir 
52

.  

dūnyanın : Dünya’nın (1:16), ūşetmişım : sakınmak, saklamak (1:37), cünlumuz : gönlümüz 

(1:192), dündum : döndüm (2:20),  dorduñisi : dördüncüsü (2:31). 

 

1.1.6.3. Geniş Ünlülerin Daralması 

Daha önce gördüğümüz ünsüzler, geniş ünlülerin daralmalarına da sebep olmakta. Bu gibi 

daralmalar gerek kelimenin kök ve gövdelerinde gerekse eklerinde  aynı derecede ortaya 

çıkmaktadır. 

- a –ı : Preşova ve Bilaç köyünde bu değişme belli örnekler dışında çok fazla kullanılmamaktadır. 

çıġırırlar : çağrırlar (3:40), Çıġırır : çağrır (3:46). 

- a – i: Bu değişimin Preşova ve Bilaç köyünde çok nadir bulunan bir değişme olduğunu söylemek 

mümkündür. 

ilıştırsın : alışsın (7:94). 

                                       
52   Mamuşa Türk ağzında ince ünlüler kalınlaşırken aynı kelimenin hecesinde bulunan ünsüz sesleri değişmemiş halde 

ince kalmaktadır. Örneklerden de anlayabildiğimiz gibi bu incelme Mamuşa ağzının yanısıra  Preşova ve Bilaç 
ağzında dagörülmektedir. 
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- a –u: Preşova ve Bilaç ağzında hiç örneklerine rastlanmamıştır. Pek fazla karşılaşmayan bir 

değişmedir. Kosova Türk ağızlarında belli bölgelerde kullanılan bir değişme türüdür, Prizren 

ağzında bulunsa da  orada da çok nadir görülür.
53

 

babuş : baba (6:184), nanuş : ana, nana (6:184). 

- e –i: Hem Türkçe hem yabancı kelimelerde görülen bu değişme en çok kendinden önce veya 

sonra gelen “y” ünsüzü ile veya konuşurken daha  kolay söylensin diye ondan önce veya sonra 

bulunan ünlüyle aynı kullanılmasının etkisiyle ortaya çıkmaktadır. En sık görülen unsur ise 

sözcüğün iç seslerindeki ilk hecelerinde görülür. Bu değişim Preşova ve Bilaç köyü dahil diğer 

Kosova Türk ağızlarında da birçok örnekte yer almaktadır. 

yìtim : yetim (5:3), dìldır : değildir (6:38), diverìm : deyi vereyim (2:43), dìlidiler : değil idiler 

(3:3), çindımızē : kendimize (4:41), ĉtirdiЋâr : getirdiler (7:60), ĉirır : girer (1:66), dìldırЋâr : 

değildirler (6:228), çindimiz : kendimiz (6:34). 

- e –ı: Bu değişme çok az denecek kadar varlığını göstermektedir. Preşova ve Bilaç köyünde 

derlenen örneklerde çok nadir bulunmaktadır. Bu değişme sadece bu bölgede değil diğer Kosova 

ağızlarında da çok az görülen bir değişmedir. 

madım : madem (6:236). 

- o –u: Preşova ve Bilaç köyünde bu değişimin kullanıldığını ve bunu yaparken de daha çok 

konuşma kolaylığı sağlansın diye ortaya çıkan bir değişim olduğu görülür. Bu genişlemenin diğer 

Kosova Türk ağızlarında da yer aldığını söylemek mümkün ama en çok kulllanıldığı bölgeler 

Mamuşa ve Priştine’dir. Prizrende bu genişleme örneği çok göze çarpmamaktadır. 

çucuklâri : çocukları (1:63), ίturudiЋâr : oturdular (7:8), kaybuldi : kayboldu (2:29), kunuşìyЋâr : 

konuşuyorlar (7:108), uturdiЋâr : oturdular (1:95), çucuġlÀri : çocukları (2:40),                                  

uduñ : odun (4:50), sununçi : sonunki (4:189), ukul : okul (4:191), kumunizlē : Komunistler 

(4:193). 

- ö –ü: Genellikle Batı Rumeli ağızlarında bilhassa kök hecelerde “ö” ünlüsü bulunmazken Preşova 

ve Bilaç köyünde  konuşulan Türkçede bu ünlünün diğer Türk ağızlarına nazaran  hala varlığını 

koruyabildiğini, yapılan derlemelerde kanıtlamıştır. Ama bunun dışında yine bazı yerlerde “ö –ü” 

olarak da geldiğini kabul etmek gerekir.  

Prizren ağzında da, Priştine, Mamuşa, Mitroviça gibi ağızlarda da bu değişmenin var 

olduğunu söylemek mümkün. Diğer bölgelerde olduğu gibi Preşova ve Bilaç gibi bölgede de bu 

                                       
53    Nimetullah, Hafız,  “Prizren Türk Ağzının Başlıca Özellikleri.”, Çevren Dergisi IV/12, 1976, ss. 29-35. 
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değişmenin çokça örneklerini görülür, bu değişme örneklerinde daha çok ilk hecede ortaya çıktığı 

tespit edilmiştir. 

sānmiştırЋâr : sönmüşlerdir (1:178), düşetmişltırЋâr : döşetmişlerdir (1:27), gāmüştırЋâr : 

gömmüşlerdir (1:79), ĉütürdiЋâr : götürdüler (4:198),  üldiЋâr : öldüler (3:39), sālėrsık : söyleriz 

(2:2), küpeklēr : köpekler (1:98),  sülēm : söyleyeyim (4:52), ātede : ötede (4:118).  

Bunun dışında Preşove ve Bilaç ağzında, bu ünlüyle ilgili ö-o değişimesi de görülür ama ö 

ünlüsünün değişmediği örnekler de vardır.  

-ö –o Değişmesi :  

corüşìydiЋΤr : görüşüyorlardı (7:91), Çoyde : köyde (4:153), çōylērdėn : köylerden (4:124), doçülì : 

dökülüyor (1:13), dorduncìsì : dördüncüsü (2:34), dovilìsık : dövünüyoruz (6:210), ĉorüşmedik : 

görüşmedik (7:80), dort : dört (1:23),  çōy : köy (1:157).   

- ö korunması: 

kötüЋâr : kötüler (6:72), ķöyē : köye (1:53), gözìnì : gözünü (1:102),  görmid : görmedik (6:194), 

Çöyden : köyden (1:54), Çöylì : köylü (4:187),  dört : dört (6:17), bölenmeyЋâr : yetişemiyorlar 

(4:153),  ķöyüm : köyüm (6:2).54 

 

1.1.6.4. Dar Ünlülerin Genişlemesi 

Onun tam tersi ünlünün genişlemesidir. Preşova ve Bilaç köyü olmak üzere diğer Kosova 

Türk ağızlarında da bu değişmenin var olduğu ama farklı farklı örnek sayısıyla ortaya çıktığını 

söylemek gerekir. Bu konuda Preşova ve Bilaç köyünde belli örneklere ulaşılmıştır. 

- i –e : Bu değişme diğer Kosova ağızlarında daha az çıkmaktadır. Preşova ve Bilaç köyünde bu 

değişmenin çokça örneği olduğunu söylemek mümkün. Bu değişme de daha çok ilk ve ikinci 

hecede ve nadir de olsa son hecede kendini göstermektedir. 

bare : bari (6:177), şinde : şimdi (1:31), gezēydiЋΤr : geziyorlardı (7:8), dēydi : diyordu (6:214), 

dēlım : diyelim (4:231), işlemēy : işlemiyorlar (4:42), yermì : yirmi (1:208), heptenın : hepsinin 

(1:160), eyliklėr : iyilikler (6:128).   

- ı –a: Bu tür değişmenin diğer Kosova ağızlarında çok az görülürken Preşova ve Bilaç ağzında  

örneklerinin bulunabildiğini ve çoğunlukla fiil çekiminde ortaya çıktıklarını söylemek gerekir. 

                                       
54   Preşova ve Bilaç Türk ağzında diğer ağızlara nazaran“ö” ünlüsünün değişimi sadece geniş ünlüyle değil yuvarlak 

ünlüyle “o” dönüştüğünü, veyahut kendi olarak kalıp hiç değişmediğini de görmekteyiz, bu da bu ağzın bir özelliği 
olarak da yer almaktadır. 
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Genellikle dar ünlülerin genişlemelerine diğer geniş olan ünlülerin daralmasından daha çok 

rastlanabilmektedir. 

yapayorЋâr : yapıyorlar (3:50), kaldăramaym : kaldıramıyorum (7:32),  bakayЋΤr : bakıyorlar (1:32),  

yÀpayЋΤr : yapıyorlar (1:169), yapayorЋΤr : yapıyorlar (3:53), sakalìysın : sıkılıyorsun (7:8),                

kaldăraym : kadırayım (7:31), sarada : sırada (1:43).  

- u –o: Bu değişme örneği diğer ağızlarda olduğu gibi Preşova ve Bilaç ağzında çokça görülen bir 

değişmedir. Daha çok kökün ilk hecesinde olduğu gibi ondan sonra gelen hecelerde de görülür, 

fakat şunu da belirtmek gerekir ki bu değişme meydana geliğinde ünlü uyumunu en çok bozan bir 

değişmedir.   

stambōl : İstanbul (1:186), otίrun : oturun (2:1), ōtίrurum : otururum (2:33), stambōldadır : 

İstanbul’dadır (2:60), mίabet : muhabbet (1:98), stamboЋi : İstanbul’lu (2:69),yoktί : yoktu (1:123).  

 

1.1.6.5. Düz  Ünlülerin  Yuvarlaklaşması 

Düz ünlülerin yuvarlaklaşmasının zengin örneklere sahip olduğunu söylemek gerekir. Bu 

değişmeye uğrayan örnekler çokça görülür ve bu değişim daha çok kelimenin ilk ve ikinci 

hecesinde bulunmaktadır. 

- i – ü: bülmìy : bilmiyor (1:182), düverìm : deyivereyim (4:11), ütėyedınì ; ihtiyadını (4:110), 

düvirìyЋΤr : deyiveriyorlar (6:73), üküyüz : iki yüz (1:33), üleri : ileri (1:151), üküyüz˘elì : iki yüz 

elli (1:152), bülmiysın : bilmiyorsun (1:197).  

- a –o: Preşova ve Bilaç ağzında diğer Kosova ağızlarında olduğu gibi bu değişmenin örneklerine 

rastlanabilir ama şunu da söylemek gerekir sadece Türkçe kelimelerde değil yabancı olan 

kelimelerde de bu değişmeyi görmek mümkündür. 

amo : ama (6:218), vūrmoya : vurmaya (4:199), emo : ama (4:185),  arn.ĉermon : Alman (4:181), 

arn. duhon : duhan, tütün (3:70),acolÀri : amcaları (2:54), onί : Ona (2:39), babomın : babamın 

(2:53). 

- ı –o: Bu değişme de Preşova ve Bilaç köyünde varlığını göstermektedir ama daha az sayıda 

örneklerde görülür. 

ayrolmaydiЋâr : ayrılmıyorlardı (6:242), ayroldi : ayrıldı (1:102), ayordiЋâr : ayırdılar (6:48). 

- ı –u:  Bu değişmenin Preşova ve Bilaç köyünde de görülür ve bazı örneklerde ünlü türemesi 

sonucu çıktıklarını görmek mümkün. Bu değişim çokça görülür, genelde kelimelerin iç 

seslerindedir, yuvarlaklaşmaya sebep olan dudak ünsüzleridir ve bu değişme olduğunda aslında asli 
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haline daha yakın olduğundandır (u) ünlüsü aslidir.
55

 Kosova Türk ağızlarında görülen                   

“bunar –pınar” kelimesi Mamuşa Türk ağzında, Eski Anadolu Türkçesinde olduğu gibi halen eski 

şeklini korumaktadır.  

furunĉìyÀ : fırıncıya (1:84), furunlÀr : fırınlar (1:136). 

 

1.1.6.6. Yuvarlak  Ünlülerin  Düzleşmesi 

- o –a: Kosova Türk ağızlarının birçoğunda olduğu gibi Preşova ve Bilaç ağzında da tespit edilen 

değişmelerden birisidir. 

mΣtorlen : motor ile (6:101), çΣalmiştır : çoğalmıştır (5:12), andesık : ondayız (6:87), çΣkı : çoğu 

(3:44), yΣlına : yoluna (6:186). 

- u –a:  Bu değişme daha çok Türkçeye girmiş olan Arapça kökenli kelimelerde görülmektedir. Bu 

örnek diğer Kosova ağızlarında olduğu gibi, Preşova ve Bilaç köyünde çokça görülen 

değişmelerden biridir.  

duraydiken : dururken (1:104), sorayЋâr : soruyorlar (1:110), maksıma : maksimum (2:27), 

kundraĉìyidi : kunduracıydı (3:58),  oturmay : oturmuyor (4:57), mÀkak : muhakak (4:57),  

bulancıga : buluncaya (4:86), koyÀydiЋâr : koyuyorlardı (4:93).  

- u –ı: Bu değişme Kosova Türk ağızlarında Prizren, Mamuşa gibi bölgelerde olduğu gibi Preşova 

ve Bilaç köyünde de bu değişmeyi görmek mümkün ve bu değişmeyi hem kelime hecelerinde hem 

eklerde görülür. 

hazulayam : hazırlayayım (4:47), budī : budur (7:100), sĭs : sus (1:108),  ĉorìysın : görüyorsun 

(4:152), ĉülìysınıs : gülüyorsunuz (4:187), seçilìsın : seçiliyorsun (4:224), çokluġīnì : çoğunu 

(6:124), sakalìysın : sıkılıyorsun (7:8).   

- ü –i: Yuvarlak ünlüden düz ünlüye geçme olayı Preşova ve Bilaç köyünde çokça görülen 

unsurlardan bir tanesi ve örneklerde daha çok eklerde rastlanabilen bir durumdur, sadece bu 

bölgede değil diğer Kosova Türk ağızlarında da görülen bir özelliktir. 

cōrmişınız : görmüşsünüz (1:155), ālmiştır : ölmüştür (1:79), büyāmiştır : büyümüştür (6:171), 

üçiñcisidır : üçüncüsüdür (2:31), gümüktır : gömüktür (1:65), güzdınız : gördünüz (1:65), yürüım : 

yürürüm (1:73), ālmiştır : ölmüştür (1:79), gördünız : gördünüz (1:135).   

                                       
55  Nimetullah,  Hafız, “Priştine Türk Ağzının Özellikleri I.”, Çevren Dergisi,1980-83, s.58. 
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- ü –i: Bu değişme de “ü” ünlüsüyle biten sözcüklerde ve eklerde olur. Kosova Türk ağızların 

birçoğunda Preşova ve Bilaç köyü de dahil olmak üzere bu değişme çokça görülür ve bir kısmında 

eski dönemlerdeki kelimelerdeki “i” ile oluşan kelimelerde muhafaza etmektedir.
56

 

çimçi : çünkü (1:101), Çimçe : çünkü (1:191), üçiñcisidır : üçüncüsüdür (2:31),  oçınĉi : üçüncü 

(3:7), dündi : döndü (3:7), sündi : söndü (3:42), sünmiştırЋâr : sönmüşlerdir (1:178),  ĉütürdiЋâr : 

götürdüler (1:198), üldiЋâr : öldüler (3:39).  

 

1.2. ÜNSÜZLER 

1.2.1.Ünsüz  Türleri 

Preşova ve Bilaç Türk ağzında standart Türkçe dışındaki ünsüzler aşağıdaki gibidir. 

Ç: Art damak ç’si olarak kullanılan bu ünsüz Preşova ve Bilaç köyünde çokça kullanılmakta ve 

Kosova’da bulunan diğer Türk ağızlara nazaran bu bölgeyi daha öne çıkaran bir ünsüzdür. Bu 

özellik sadece Türkçe sözlerde değil Arnavutça sözlerde de görülebilir.  Arnavutçanın zaten kendi 

dili yapısında bulunan bu ünsüzü en doğru şekilde kullanan ve telaffuz eden bölge Preşova ve 

Bilaç’tır. Bu iki yerin yanısıra Bilaç’ın çevresindeki diğer köylerde de bu ünsüzün kullanıldığı 

görülebilir.  

ūÇak : uçak (1:204), ÇikarìydiЋΤr : çıkarıyorlardı (1:209), Çöyden : köyden (1:4),  Çukarka : 

Çukarka (1:26), Çōrcuk : çocuk (1:30), Çānkler : künkler (1:32), Çümklēr : künkler (1:32), Çüni : 

çünkü (1:37), düÇana : dükkân (1:71),  gìderÇen : giderken (1:73), türÇe : Türkçe (2:3), arnautÇe : 

Arnavutça (2:3), kaÇ : kaç (2:8), Çâvůş : çavuş (2:11), Çalişmişım : çalıştım (2:13), birkaÇ : bir 

kaç (2:15), düÇan : dükkân (2:16), iÇīn : için (3:1),  Çok : çok (3:2), āÇ : üç (3:3),arnavutÇaya : 

Arnavutça’ya (3:6), ÇalışsınЋâr : çalısınlar (3:7), arnautÇė : Arnavutça (3:8),  aÇıldì : açıldı (3:8), 

Çücük : küçük (3:19), türkÇemıs : Türkçemiz (3:23). 

ù : Preşova ve Bilaç köyünde yapılan derlemelerde ortaya çıkan bir ünsüzdür. Bu ünsüz Preşova ve 

Bilaç ağzında çok da fazla kullanılmamasına rağmen yine de konuşmacıların bilinçli veya bilinçsiz 

bir şekilde kullandığını görebilmek mümkündür.  

                                       
56  a.g.m., s.16. 
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demirtÀşùa : Demirtaş’ta (1:201), arnauù : Arnavut (2:3), arnauùçe : Arnavutça (2:5), hükümeù : 

hükümet (2:25), dorù : dört (2:27), arùık : artık (3:5), yauù : yahut (3:21), aùında : Onun adına, 

(3:29).                

Ћ: Bu ünsüz diğer Kosova Türk ağızlarında olduğu gibi Preşova ve Bilaç Türk ağızlarında da çokça 

kullanılan bir ünsüzdür. Yapılan derlemelerde konuşma sırasında bu ünsüzün –lAr çokluk ekinde 

veya özel isimlerde kullanıldığı görülebilir. Bu ünsüzün -ler eki gelmesi gerekirken –Ћâr, -ЋΤr olarak 

gelir ve bu unsur da a ünlüsünün ince, uzun ve ince söylenmesine sebep olur.  

biЋΤÇ : Bilaç (1:1), gelmedıЋâr : gelemdiler (1:4), biЋΤĉa : Bilaç’a (1:5), kalmÀsìЋâr : kalmasıdır 

(1:5), ġelmiştırЋâr : gelmiştirler (1:5), ōnЋΤri : onları (1:5), oЋmiştır : olmuştur (1:17),                                   

bozmiştırЋΤr : bozmuşlardı (1:21), düşetmiştırЋâr : döşetmişlerdi (1:27), miratoCaЋì : MiratoCa’lı 

(2:3), vranyÀЋì :Vranya’lı (2:4),dikeydiЋâr : dikiyorlardı (2:17), çiġırdiЋâr : çağırıyorlar, davet 

ediyorlar (2:19), fiЋân : filan (2:43),  çalışirdiЋâr : çalışıyorlardı (3:4), memurЋâr : memurlar (3:4),                          

baġЋi : bağlı (3:4), ōkuduЋâr : okudular (3:5),profesorЋΤr : profesorlar, hocalar (3:6),  başlÀdiЋΤr : 

başladılar (3:7), ÇalışsınЋâr : çalışmaya (3:7), fakuЋtėsì : fakültesi (3:14), derdiЋâr : diyorlardı 

(18:3), konuşuyordiЋâr : konuşuyorlardı (20:3), demişЋΤr : demişler (3:4),  ĉavurЋΤrdan : gâvurlardan 

(5:4). 

ĉ: Bu ses de Preşova ve yöresini telâffuzde öne çıkan bir unsurdur. Standart Türkiye Türkçesinde 

kullanılan g ünsüzü Preşova ve Bilaç olmak üzere Kosova’nın her bölgesinde kalın (a) ünlüsünde 

ve ince (i) ünlüsünde c ve ĉ olarak kullanılır. 

Arnavutçada iki tür c vardır (gj ince c) ve (xh kalın c) bu iki tür ünsüzü Kosova’nın çoğu 

bölgelerinde doğru telâffuz edemezler ve bu iki ünsüzü ister Arnavutça ister Türkçe kelimelerinde 

iyi ayırt edebilen yörelerden biri Preşova ve çevresidir. Buna Bilaç da dahildir.
57

 

ĉelmiştır : gelmiştir (1:34), ĉün : gün (1:39), niĉe : nice (1:43), ĉünâh : günah (1:59), ĉitınız : gitiniz 

(1:66), ĉirır : girer (1:66), ĉamiyÀ : Cami’ye (1:66),ĉōrelım : görelim (1:78),                              

furunĉiyÀ : fırıncıya (1:84), ĉelini : gelini (1:106), ĉeldi : geldi (1:110), ar.babĉüş : dede (2:7), hōĉa 

: imam (2:8), doġramaĉì : marangoz (2:14), türĉârlık : tüccarlık (2:14),  ikiñĉi : ikinci (2:19), ĉeliş : 

gelir (2:27), iķiñĉisi : ikincisi (2:30), üçünĉìsi : üçüncüsü (2:34), Çōĉuk : çocuk (2:59),  

ar.inĉinėrler : mühendisler (3:6), oçınĉi : üçüncü (3:7), hÀriĉì : harici. 

                                       
57   Arnavutça alfabesinde çok sayıda ikiz harflervardır ama kullanış hataları bir tek(gj ince ve xh kalın) ve(ç kalın ve Q 

ince) ünsüzlerinde ortaya çıkmaktadır. Bu dört ünsüzü belki bulunduğu yerle alakalı olduğundan daha doğru telâfuz 
edebilmekteler. Bu özellik Preşova ve Bilaç’ta yaşayan Türkler için de geçerli olmaktadır ki, konuşurken bunu 
Türkçe kelimelerde de çok kolay anlaşılmaktadır. 
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ñ: Bu ünsüz türü az olmakla birlikte Preşova ve Bilaç köyünde de kullanıldığı görülebilir. Ama, 

şunu da belirtmek gerekir ki, diğer Türk ağızlarında olduğu gibi Kosova’nın Priştine, Mamuşa, 

Mitroviça, Gilan, Prizren gibi Türkçe konuşulan bölgelerinde de nazan nun ñ kullanılmakta. 

uzuñ : uzun (1:32), peñçesīz : peçesiz (1:43), bìñ : bin (1:78), sōñra : sonra (1:116), oñlâr : onlar 

(1:153), dāñya : dünya (1:198), iñsanì : insanı (1:198), ikiñĉi : ikinci (2:19),                                      

üçiñcisidır : üçüncüsüdür (2:31), dorduñcisi : dördüncüsü (2:31), sr.uñukalârım : torunlarım (2:33), 

ar.miñìstaş : millet vekili (2:45),  isterseñ : istersen (2:48), kōñyaya : Konya’ya (49:2), uduñ : odun 

(50:4), başlañdì : başlardı (4:136), biñdırdık : bindirdik (166:6),  güñdel : güzel (6:214), biñınce :  

binince (7:52). 

ķ :Bu ünsüz normal k ünsüzünden daha ince söylenir ve ondan sonra gelen ünlünün de daha ince 

olmasına veya öyle söylenmesine sebep olmaktadır ve bazı yerlerde de ç ve k arası sözcüklerde 

ortaya çıktığını görmek mümkündür. Bu ünsüz bu ağızda çok daha fazla kullanılmaktadır.  

ķusur : kusur (1:3), türķiyay : Türkiye’ye (1:14), ķi : ki (1:36), ķöyē : köye (1:53), ėrķek : erkek 

(1:155), ķimde : kimde (1:176), ķendi : kendi (1:197), iķiñĉisi : ikincisi (2:30),                                    

türķiyanın : Türkiye’nin (2:38), esķiden : eskiden (4:11), ķìmse : kimse (4:57), âsķeriyanın : 

ordunun (4:107), üsķüpte : Üsküp’te (4:131), ķilìm : kilim (4:138), tüķetiЋâr : tükettiler (4:194), heb 

: hep (4:194), seķiz : sekiz (4:238), ķindi : kendi (4:244), ķeyfim : keyfim (6:121), ķişi : kişi 

(6:121). 

 

1.2.2. Ünsüz Uyumu 

Ünlü uyumunda olduğu gibi, ünsüz uyumunda da uyumun bozulduğu durumlar vardır. Bu 

özellikler Kosova’nın birçok ağzında olduğu gibi, Makedonya ve diğer Türk ağızlarında da 

görülmektedir.
58

 Ünsüz uyumu bazı örneklerde görülmektedir. Sert ve yumuşak uyumu olarak 

ayrılmaktadır. 

Sert Ünsüz Uyumu 

üsķüpte : Üsküp’te (4:131),bozmiştırЋΤr : bozmuşlardı (1:21), ĉelmiştır : gelmiştir (1:34), 

ar.miñìstaş : millet vekili (2:45). 

Yumuşak Ünsüz Uyumu 

ayroldi : ayrıldı (1:102), ķendi : kendi (1:197), başlañdì : başlardı (4:136). 

                                       
58  Cemail, Krüezi, Tunalıgil, “Mamuşa Türk Ağzının Özellikleri”, Çevren Dergisi, 1988, S. 63, ss.9-23. 
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1.2.3. Ünsüz Türemesi 

1.2.3.1. Ön Türeme 

Birçok ağızlarda en yaygın ünsüz türemesi, başta h- türemesidir. Bu türemeye bazı Türk 

lehçelere ve Anadolu ağızlarında da rastlanmaktadır, ana Altayca’daki > p fonemine kadar 

götürülen bu ses hadisesi, bilindiği gibi Halaçça’da kurallı olarak görülmektedir.
59

 Kosova Türk 

ağızlarında da bu türeme görülür. Preşova ve Bilaç köyünde de oldukça görülen bir türemedir. 

Ön Seslerde “h-“ Türemesi:  

harada : arada (1:43), haşeriyat : şeriyat (1:103), halışverış : alışveriş (2:20), havuÇЋârda : 

avuçlarda (7:57),  haūÇta : avuçta (7:57). 

Ön Seslerde “y-“ Türemesi:   

yevıne : evine (1:50),yÀġır : ağır (4:59), yalÀcaklΤr : alacaklar (4:137),  yelerlen : eller ile (7:3). 

Ön Seslerde “g-“ Türemesi: çok fazla rastlanmayan bir türemedir: 

gÀl : al (4:40). 

Ön Seslerde “t-“ Türemesi:  

tıkhyeneceklar : yiyecekler (4:140), taġırìy : ağrıyor (7:38).  

Ön Seslerde “k-“ Türemesi:  

kίkumamişım : okumamışım (6:1). 

Ön seslerde “z-“ Türemesi:   

zapÀymişınıs : yapmışsınız (7:10). 

 

1.2.3.2. Ünsüzlerde İç Ses ve Son Ses Türemesi 

Genellikle Arapça sözcüklerdeki ayın ve hemze seslerinin yerine “g, ğ, h, v” gibi seslerin 

türetildiği görülür.
60

 Preşova ve Bilaç ağzında bu seslerin dışında  “n, m, y, r” gibi seslerin de 

metinlerde türetildiği görülür.  

                                       
59   a.g.e., ss.30-31. 
60  Ali, Akar, “Muğla Ağızları”,Muğla Üniversitesi yayınları:50, Rektörlük yay:30,Muğla, 2006, ss. 32-33. 
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Bunun dışında Kosova ağızlarında çoğunlukla “ğ” sesi düşer veya normal “g” sesine 

dönüşür, ancak Preşova ve Bilaç ağzında “ğ” görülür ve çoğu yerlerde de art damak “ġ”si olarak 

yer alır. İki ünlü arasında ve hece sonunda bulunan ön damak ünsüzü “ġ”, Batı ve Kuzeydoğu 

grubu ağızlarında yazı dilinde olduğu gibi sızıcılaşarak “ğ, v, y” unsüzlerine döner, Doğu grubu 

ağızları ise “g” ünsüzünü  sızıcılaştırmayıp patlayıcı bir ünsüz olarak korur. Bu ünsüz, Eski 

Anadolu Tükçeside de sızıcılaşmıştır.
61

 

y  - Türemesi : Yaygın bir şekilde görülür. Preşova ve Bilaç ağzında çoğu kelimelerin içinde ve 

sonunda doğrudan dğruya y türemesi görülmektedir.  

aġay : ağa (1:196), miyi : mi? (1:211), güveġiye : güveye (7:78),  fabrikay : fabrika (1:140), 

fülupiyede : Filip’de (4:147), üteyede : ötede (7:91), leye : ile (4:242), çeyek : çek (6:73), taġay : 

sağa (7:102), sonraya : sonra (6:166), neye : ne (7:52). 

r – Türemesi : Preşova ve Bilaç ağzında çokça görülen bir türeme örneğidir. 

çürpriler : köprüler (1:205), Çorcuk : çocuk (1:30), ustra : usta (1:73),  çıktır : çıktı (1:151), tırcarlık 

: tüccarlık (2:14), türĉârlık : tüccarlık (2:14). 

m – Türemesi: Çok fazla olmasa da, görülen bir türemedir. 

albaym : Albay (3:22), kolaġım : kolayı (35:4), barem : bari (15:7),  gömdlerlen : gözler ile (6:195), 

bilım : bile (4:24). 

s – Türemesi: Bu örnekte daha çok Arnavutça’nın etkisiyle meydana gelen bir türemedir, Türkçe 

kelime olmasına rağmen onu kendi diline uyarlayıp kullanılmıştır. Günlük hayatta da halk arasında 

çokça kullanılan bir örnektir. 

bitis : bitti (1:110). 

k -  Türemesi :kocatık : kocası (6:201), kerek : kere (6:209). 

t – Türemesi: Sıkça görülen bir türeme örneğidir. 

almişt : almış (2:3), tekayütit : tekhayüt (2:32), Çiflık : çiftlik (3:60), Çifçılık : çiftçilik (6:4), 

tıhyeneceklar : yiyecekler (4:140),  çifçılıklen : çiftçilik ile (6:77), keret : kere (6:146), kΠrΠt : kere 

(7:38). 

h – Türemesi: Bazı örneklerde rastlanan bir türemedir. 

kırkıhne : kırkına (4:181), ar. pesah : (pese), beş (4:17), tıhyeneceklar : yiyecekler (4:140). 

                                       
61  Leyla, Karahan, “Anadolu Ağızların Sınıflandırması”,TDK yay., III.bas.,2014,Ankara,s.28. 
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n – Türemesi: Anadolu ağzı örneklerine bakılacak olursa, önemli son türeme örneklerinden biri de 

görülen geçmiş zaman 3.teklik kişi çekiminde “–n” türetilmesidir.
62

 Ki bu örnekler Preşova ve 

Bilaç ağzında da görülen bir türeme örneklerinden birisidir. 

rains : reis (1:88), arabayin : arabayı (1:112), kasabaindi : kasaba idi (3:20), meşgulen : meşgul 

(3:69), yiyıncekЋâr : yiyiecekler (1:162), isteycılıklen : isteme ile, isteyici ile (4:163), günın : gün 

(6:117),   herkendi : herkesi (6:123), güñdel : güzel (6:215). 

g – Türemesi: Çok rastlanmayan bir türemedir. 

birazg : biraz (4:52). 

 

1.2.4. Ünsüz Düşmeleri 

Ünsüz düşemeleri Anadolu ağızlarında olduğu gibi, Kosova Türk ağızlarında da varlığını 

gösteren ve çokça rastlanan ses olaylarından birisidir. Ünsüz düşemelerinin başlıca örnekleri 

şunlardır: 

 

1.2.4.1.Sızıcı Ünsüzlerin Düşmeleri 

h > Ŧ : 

dÀ : daha (1:7), âbi : harbı (1:9), Àrbi : harbı (1:9), Àyvan : hayvan (1:30),  Àvanın : Havva’nın 

(1:35), em : hem (1:36), ēp : hep (1:38), rÀmetli : rahmetli (1:40), ìtiyarler : ihtiyarlar (1:47), müimi 

: mühimi (1:51), ēpisì : hepsi (1:56), Àvız : hafız (1:71), ēpisinē : hepsine (1:94),  mίabbet : 

muhabbet (1:98), ēr : her (1:98).   

l > Ŧ:  

araparda : Araplarda (1:100), yakışmâycak : yaklaşmayacak (1:101), şeye : şeyle (1:103),elì : elli 

(1:148),  milēt : millet (1:170), nōmiş : ne olmuş (1:108), nÀsı : ne asıl, nasıl (2:47). 

n > Ŧ:  

toppa : toptan (1:3), sora : sonra (1:5), serbistÀ : Sırbistan (1:17), çüye : çünkü (1:61), gelirke : 

gelirken (1:88), sōra : sonra (1:211),  askerìyan : askeriyenin, odrugâhın (2:21), birici : birinci (4:5), 

senesıde : senesinde (4:6), bülmesıs : bilmezsınız (4:53).  

                                       
62Ali, Akar,“Muğla Ağızları”, Muğla Üniversitesi yay.:50,Rektörlük yay.:30,Muğla,2006,s.33. 
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r > Ŧ: 

âbi : harbi (1:9), hiristiyanЋâ : Hıristiyanlar (1:38), bişeyler : birşeyler (1:40), fak : fark (1:52), kada 

: kadar (1:60), taşЋâ : taşlar (1:62), gidìysın : gidiyorsun (1:73), gidìym : gidiyorum (1:73), dìy : 

diyor (1:80), açmÀy : açmıyor (1:88),  bişě : birşey (1:96),  ērbirisi : her birisi (1:99),  biyere : bir 

yere (1:98), tanâ : tanır (1:130), bìleri : birileri (1:151).   

“y” ünsüzü, akıcı ve yarı ünlü olma özelliğinden dolayı ağızlarda kolay eriyip düşebilen bir 

sestir. Bu ünsüz, Doğu grubu ağızlarında ilk hecesinde dar ünlü bulunan belirli bazı kelimelerin 

başında düzenli olarak düşmüştür.  

Aslında bir ünsüz düşmesi mi yoksa ünsüz türemesi mi olduğu hususu tartışmalı olan bu 

hadise, Doğu grubu ağızlarını Batı ve Kuzeydoğu ağızlarından ayıran fonetik bir ölçüdür. Bugün 

yazı dilinde “yıl, yılan, yıldırım, yıldız, yılkı, yiğit, yirmi, yit-, yukarı, yüce, yük, yüksek, yürek,  

yüz-, yüz, yüzgeç, yüzük” şeklinde olan bu kelimeler, Eski Türkçede “y” ünsüzünü korumuşlardır. 

“y” ünsüzünü düşüren bu kelimeler, yazı dilinin etkisiyle asli şekillerine uygun olarak da kullanılır.  

Bu şahsın konuşmasında her iki kullanışa da rastlamak mümkündür. “y” ünsüzünün ön 

seste düşme hadisesi, zayıflayarak, Doğu grubu ağız bölgesinin dışına taşar. Rize, Trabzon, 

Adıyaman gibi ağızlarında hem düşme hadisesi meydana geldiği kelime çeşidi hem de bunların 

sıklık oranı azalmıştır.
63

 Kosova Türk ağızlarında da Rumeli ağızları olarak bilinen bu bölgede de 

“y” düşmesi varlığını göstermektedir, Preşova ve Bilaç ağzında ve tabii diğer çevre ağızlarda 

olmak üzere “y”nın düşmesiyle de “y”nın varlığı da çoğu örneklerde şimdiki zamanın bir eki olarak 

kullanıldığını belirtmek gerekir şöyle ki şimdiki zaman –yor ekinin yerine Kosova ağızlarında 

çoğunlukla sadece “y” kullanılır örn:“(73:1) gidìym : gidiyorum” veya ondan önce gelen ünlü 

uzunluğu olarak görülür örn: “(29:1) getirìm : getiriyorum”. Ama bunun dışında Preşova ve Bilaç 

köyünde diğer durumlarda da “y” düşmesi meydana gelebiliyor.  

y > Ŧ:  

şe : şey (1:18), tāle : te öyle (1:28), şeler : şeyler (1:41), büle : böyle (1:57),  dümimiş : duymamış 

(1:59),  bişě : birşey (1:96), ūçisız : uykusuz (1:98), āz > yüz (1:98),üle : öyle (1:103).   

İki sözcükte tonsuz diş ünsüzü “y”nin düştüğü görülür:
64

 

 

 

                                       
63  Leyla, Karahan,  “Anadolu Ağızlaının Sınıflandırması”, TDK yay., III. bas,2014, Ankara, ss.31-33. 
64  Ali, Akar, “Muğla Àğızları”,  Muğla Üniversitesi yay.:50, Rektörlük yay.:30, Muğla, 2006, s.42.  
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t > Ŧ: 

ġēlmişīr : gelmiştir (1:24), getırmişır : getirmiştir (1:35),  gitīm : gittim (1:84), ĉiti : gitti (1:84), bitī 

: bitti (1:98), serbēs : serbest (1:99),  biti : bitti (1:110), gitmişik : gitmiştik (1:117), milede : 

millette (1:181).  

“t” sesin düşmesi genellikle kelimenin içinde (iç seste) olduğu görülür: 

v > Ŧ :  

haūÇta : avuçta (7:57), tübeler : tövbeler (1:37), görei : görevi (1:97), cualda : çuvalda (1:113), evēl 

: evvel (1:123), kūvetli : kuvvetli (1:190), arnauù : Arnavut (2:3), arnautÇe : Arnavutça (2:3).  

k > Ŧ :  

Çüni : çünkü (1:37), ancÀ : ancak (1:84), başa : başka (1:100), teşkür : teşekkür (2:1), türÇe : 

Türkçe (2:5), pirli : birlikte (4:10), getìrecēn : getireceksin (4:45). 

Bunların dışında Preşova ve Bilaç ağzında derlenen metinlerde, örneklerde diğer düşme 

olayları da  “z, m, s, ş, d, c, ğ” gibi seslerin de düştükleri görülmektedir. 

z > Ŧ : 

bilmesınıs : bilmezsiniz (1:94), olmasa : olmaz ise (1:183), dōkuyüz : dokuz yüz (3:65), bülmesıs : 

bilmezsiniz (4:53), dok ās : dokuz yüz (5:1). 

m > Ŧ: 

binēm : bilmem (2:8), maksıma : maksimuma (2:27), acolÀri : amcaları (2:54), zÀ : zaman (4:110),                                       

mākemel : mükemmel (4:119). 

s > Ŧ : 

ĉitmìşīn : gitmişsin (1:113), cōrmişınız : görmüşsünüz (1:155),  tāketmişın : tüketmişsin (1:183), 

murmişın : vurmuşsun (1:182), getìrecēn : getireceksin (4:46),dūymìşınız :duymuşsunuz (4:189),  

retoranЋâr : restoranlar (6:84), anlamÀmişīn : anlamamışsın (7:25). 

ş > Ŧ:  

demitır : demiştir (6:191), yilitiriydi : yerleştiriyordu (6:149), görmitık : görmüştük (6:195).  

d > Ŧ: 

ka : kadar (1:6), ìtiyarlen : ihtiyarlardan (1:131), ĉadesì : caddesi (3:40), şini : şimdi (4:59),               

neka : ne kadar (7:21). 
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c > Ŧ :  

çίuklar : çocuklar (4:60), çίuk : çocuk (4:63), sade : sadece (4:115). 

ğ > Ŧ:  

deil : değil (1:9), dìl : değil (1:28),boulursık : boğuluruz (1:129), sÀ : sağ (1:145), Àbey : ağabey 

(1:162), boaz : boğaz (1:190), dìlmişım : değildim (1:209).  

 

1.2.5. Ünsüz Değişmeleri 

Ünsüzlerin değişmesi değişik şekillerde görülmektedir. Ünsüz değişmesi kelimenin başında 

görüldüğü gibi, kelimenin ortasında ve sonunda da görülmektedir. Bu özellik Kosova’nın diğer 

Türk ağızlarında da kendini göstermektedir, ünsüzlerin kelime içindeki yerine göre üç farklı yerde 

belirmektedir: 

 

1.2.5.1. Ön Ses  Değişmesi 

“ğ” sesi hiçbir şekilde kelime başında yer almaz. Kosova Türk ağızların hemen hepsinde 

kullanıldığı gibi Preşova ve Bilaç köyünde de varlığını hala sürdürmektedir. Fakat bunun dışında, 

yine de birçok örnekte “ğ” yerine “ġ” art damak g’si olarak görülür. “g” sesi ise Kosova ağızlarının 

birçoğunda olduğu gibi Preşova ve Bilaç Türk ağzında da o değişim çokça görülen bir unsurdur.  

g > c, ĉ 

Kullanımı fazlasıyla görülen bir değişmedir. Türkiye Türkçesinde bulunan hemen hemen 

bütün “g” ile başlayan kelimelerin “g” önsesi “c” olarak kullanılır. 

 Bu özellik sadece bir bölgenin değil Kosova’nın diğer Türk ağızlarında da çokça 

görülmektedir, bu değişmeyle ilgili örnekler daha önce Mamuşa, Prizren, Gilan, Preşova ve Bilaç 

ağzında da görülmüştür. Örneğin, “geldim : celdım” olarak kullanılır. Bunun dışında, özellikle 

Preşova ve Bilaç’ta “c” sesi bölgenin özelliği olan “ĉ” ile kullanılmakta ve bu bölgenin bir özelliği 

olarak ortaya çıkmaktadır. Priştine Türk ağzında ise “geldim : coldum” olarak farklı bir şekilde 

ortaya çıkar, bazlarında “e” sesi korunur bazılarında ise “o” ünlüsü ile değiştirilir. Bunun  dışında 

Preşova ve Bilaç ağzında g > c  değişmesi olduğu kadar “g” ünsüzünün korunduğu örnekler vardır 

ama bazı örneklerde art damak “ġ” ile örnekler olduğu görülmektedir. 
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ġelmiştırЋâr : gelmişlerdir (1:5), ġelme : gelmeler (1:43), ġelmiştır : gelmiştir (1:80),  ġelmişım : 

gelmişim (1:97), ġeldi : geldi (1:109), ġelırdi : gelirdi (4:37), ġelsa : gelse (4:74), ġel : gel (4:76),  

ġelmedık : gelmedik (4:211), ġilana : Gilan’a (6:153).  

Çoğunlukla g>c değişmesi önseste bulunur ama her kuralda istisna olduğu gibi burada da g > c 

değişimi iç seste de varlığını gösteriyor, bucün : bugün (230:4). 

cetırìm : getiriyorum (1:29), ĉelmiştır : gelmiştir (1:34), ĉün :  gün (1:39),  ĉünah : günah (1:59), cel 

cör : gel gör (2:60), ĉitınız : gitiniz (2:66),   ĉidìy : gidiyor (1:83), celır : gelir (2:96), cidiyysık : 

gidiyoruz (1:100), ĉeliysık : geliyoruz (1:113), cetırmemişık : getirmemişiz (1:113),ĉavur : gâvur 

(1:130), cōrmişınız : görmüşsünüz (1:155),  ĉörmìy : görmüyor (1:155), ĉavurdan : gâvurdan 

(1:167),  ĉormìy : görmüyor (1:181), ceçiysın : geçiyorsun (1:187),  ĉirmedım : girmedim (1:191), 

cünlumuz : gönlümüz (1:192), ĉirmemız : girmemiz (1:196).   

k> ç, Ç : Bu unsur diğer Kosova Türk ağızlarında standart olarak kullanılan ve görülen bir 

değişmedir, bunun dışında diğer Kosova ağızlarında sadece ç olarak değiştiği görülür. Oysa, 

Preşova ve Bilaç köyünde, Arnavutçanın iki ç ünsüz türü vardır, yani “ince ç Qve kalın “ç” 

kullanımı görülebilir. Bu yüzden örneklerde görülen k > ç değişimi sadece ç olarak değil art damak 

Ç’si olarak adlandırdığımız ünsüz de ortaya çıkmaktadır. Bu değişme çokça görülen bir değişmedir 

ve sadece bu bölgede değil başta da belirtildiği gibi standart olarak meydana gelmektedir. 

çēndiniz : kendiniz (1:5), çi : ki (1:24), Çānkler : künkler (1:32),  Çümkler : künkler (1:32), çe : ki 

(1:36), Çöye : köye (1:54), çimçi : kim ki (1:87), çes : kes (1:93), çimdır : kimdir (1:94), Çēyifle : 

keyifle (1:100), Çitap : kitap (1:101), Çoyün : köyün (1:118), Çoylāler : köylüler (1:125), 

Çüpelerın : küpelerin (1:154). 

y > c, ĉ :Preşova ve Bilaç ağzında çok fazla örneği olmayan ama yine de az da olsa kullanılan bir 

değişme türüdür. 

ĉetsızı : yetersiz (4:65), boco : bayağa (4:87), ĉene : yine, tekrar (4:123). 

g > y : Diğer Kosova Türk ağızlarında genelde iç seste görülen bir değişme olmasına rağmen 

Preşova ve Bilaç köyünde önseste görülmektedir. 

yidişledim : gittim işledim, çalıştım (2:21), yėÇirmek : geçirmek (4:48), yelıse : gelirse (4:57), 

yėlirdi : gelirdi (4:71), yēçiydi : geçiyordu (4:80), yene : gene, tekrar (4:95), yėlì : geliyor (4:155),                                      

yezìyЋΤr : geziyorlar (4:156), yitsinlar : gitsinler (4:122), yitsen : gitsen (7:11),yelìler : gelirler 

(7:60), yelıncaya : gelene kadar, gelinceye kadar (7:80), yittīk : gittik (6:214), yitmiş˘o : gitmiş O 

(1:40). 
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v > m : Az da olsa Preşova ve Bilaç köyünde derlenen örneklerde görülebilir. 

murmişın : vurmuşsun (1:182). 

d > t: Bu değişme Preşova ağzında görülen bir unsurdur. Bazı örneklerde kullanılan kelimelerde bu 

iki ünsüz arasında değişme olup t sesi yerine d olarak telaffuz edilir. 

tayi : dahil (6:57),tiverìym : deyivereyim (4:124), tìl : değil (6:135), tōrt : dört (7:33). 

s > t : Preşova ve Bilaç ağzında örneklerden incelediğimiz kadarıyla, bazı örneklerde s-t 

değişmesinin var olduğunu gördük, bu değişmenin de sadece ön seslerde değil iç seslerde de 

olduğunu söylemek mümkün. 

tėne : sene (6:28), tona : sonra (6:29), tırbìya : Sırbistan (6:43), ten : sen (6:45),  tora : sonra (6:56), 

tırplârdan : Sırplardan (6:64), tana : sonra (6:96), tüleysın : söylüyorsun, konuşuyorsun (6:132),                

tüliy : söylüyor (6:130), tüleydi : söylüyordu (129:6). 

k > g, ġ:  Preşova ve Bilaç ağzında görülen bir değişmedir. Çok fazla örnek olmasa da varlığını 

göstermektedir. 

ġayınpedėrĭm : kayın pederi, kayın babam (3:32), ġadınlar : kadınlar (4:172), goĉa : koca (6:12),  

ġadar : kadar (1:25),    gere : kere, defa (2:33). 

g > k: Bir önceki örneklerin tersine değişme de görülür.  

kit : git (1:1), kide : gide (1:1), kìtsın : gitsin (6:161). 

k > b: Bu değişmeyi gösteren çok sayıda örnek olmasa da varlığı inkar edilemez. 

kaşımıza : başımıza (2:25). 

b > d : De çok bulunmasa da örneklerde bulunmakta. 

daġır : bağır (6:28). 

p > b:Preşova ve Bilaç ağzında bu değişmeyi örneklerde sıkça görebiliriz, ve sadece bu ağızda 

değil diğer Kosova Türk ağızlarında da görülebilen bir değişmedir. 

purda : burada (4:4), pirli : birlik (4:10), peş : beş (4:17), pütün : bütün (4:26), payaġi :  bayağa 

(4:111), pişey : birşey (4:154), pundan : bundan (5:8), pursada : Bursa’da (5:13), pir : bir (6:77),  

pisçürle : bir türlü (7:28), pudur : budur (7:99), pude : budur (7:100). 

b > v: Bu değişme aslında eski şeklinin korunduğunu göstermektedir, b> v değişimi aslında zaman 

içerisinde varlığını ortaya koyan bir değişmedir. Örneğin, “bar” kelimesinin asıl hali “bar” fakat 

daha sonrasında “v” ünsüzüyle değişime uğrayarak “var” şeklinde kullanılmaya başlamıştır. 

Preşova ve Bilaç köyünde eski şeklini koruduğunu ve örneklerde bu şekilde kullanıldığını görülür. 
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Bu tür kelimeleri aslında daha çok eski şekillerini koruyan kelimeler olarak ele almak gerek ama 

şimdiki haliyle de varlığını gösterdiği için değişme olarak da ele alınmaktadır. 

bar : var (4:60), bar ise : varsa, var ise (7:76).   

z > c: Bu değişme çok fazla kullanılmasa da yine örneklerde bulabileceğimiz bir değişmedir. 

cafer : zafer (1:166). 

z > d: Preşova ve Bilaç ağzında tıpkı “s > t” değişmesinde olduğu gibi,  “z > d” değişimi de 

varlığını göstermekte. Örneklerden incelediğimiz kadarıyla bu değişme sadece ön ses değişmesi 

olarak değil, iç seste de varlığını göstermektedir özellikle “zaman” kelimesinde. 

damanlarda : zamanlarda (6:13), deman : zaman (6:23), ne daman : ne zaman (6:181). 

ş > ç: Kullanımı çok yaygın olmasa da varlığını göstermektedir. 

çimdi : şimdi (3:66). 

b>m:Çok fazla rastlanmayan bir değişmedir. 

murabi : burada bir (2:26).  

 

1.2.5.2. İç Ses Değişmesi 

Makedonya ve Kosova’da yaşayan Türk ağızlarının iç ses değişmesi bakımından güçlü 

örneklere sahip olduğunu söylemek gerekir. Bu değişmeler hem her bölgeye has özelliklerini 

ortaya çıkarmakta hem de korunan bazı eski kelimelerin varlığını bize sunmaktadır. Preşova ve 

Bilaç köyünde bu değişmeler ve örnekleri çokça görülmektedir.  

ğ >ġ  

Genellikle “ğ” nin yerine kullanılan bir türmedir. Her ne kadar Preşova ve Bilaç ağzında “ğ” de 

kullanılıyorsa, yine de örneklerde bu türeme de görülür. 

saġda : sağda (1:189), aġay : ağa (1:196), oġli : oğlu (1:201), çaġırìyЋâr : çağırıyorlar (1:203), 

uġırlama : uğurlama (2:11), doġramaĉì : dğramacı, marangoz (2:14), Çaġırır : çağırır (2:39),                

Çaġıdi : kağıdı (2:39), baġ : bağ (3:3), çokluġu : çoğunluğu (3:44),  dēġısti : değişti (3:49), dōġduk 

: doğduk (3:57),   buġdÀyìsi : buğdayı (4:29),  yaġì : yağı (4:31).  

b > p: Bir önceki değişme türünün tersi olan bir ses olayıdır, Preşova ve Bilaç köyünde çok da fazla 

örneği olmasa da yine de görülür. 

sepep : sebep (6:240), istanpul : İstanbul (4:14), kalıpi : kalıbı (4:40),  mėktepi : mektebi (3:27). 
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k > s: Az örneği olsa da bu bölgede var olan bir değişmedir. 

yėmesler : yemekler (4:56). 

d > y: Az da olsa görülen bir değişme türüdür. 

gid giye : git gide (1:8). 

r > y: Bu değişmeden çok fazla örnek olmamakla beraber az sayıda örnek tespit edilmemiştir. 

düġünleyi : düğünleri (4:132),biybirıne : birbirine (6:195). 

t > p: Örneklerde çok görülmez. 

yepmiş : yetmiş (5:12). 

m> p: Sınırlı örnekte varlığını göstermektedir. 

yappak : yapmak (7:2),gitpek : gitmek (7:47),yappa : yapma, el dokuması (6:25). 

l > r: Az sayıda örnekte varlığnı göstermektedir. 

buriyЋâr : buluyorlar (6:187),birsen : bilsen (6:114), gerdım : geldim (6:35), okura : okula (1:139). 

l >r : Çok fazla örneği yoktur. 

çekalalım : çıkaralım (6:157). 

y > t: Örneklerde çok nadir görülen bir değişme türüdür. 

katabata : kasabaya (6:26). 

p > ç: Preşova ve Bilaç köyünde örneklerde bu değişmenin ünsüzlerin yer değişmesiyle birlikte “p” 

sesin “ç” olarak kullanıldığını görülür. Bu değişme çok fazla yaygın olmasa da varlığını 

göstermektedir. 

tesçì : tepsi (4:93). 

f > v : Preşova ve Bilaç köyünde çok fazla görünmese de yine de örneklerde varlığını korumakta. 

Àvtalarle : haftalar ile,  haftalar boyunca (4:78),sav :  sırf, sadece (2:29),avız : hafız (1:71), havız : 

hafız (1:71). 

d > t : Bu ağızda sıkça kendini gösteren bir değişmedir. 

ta : daha (33:1),biЋΤşta : Bilaç’da (23:1), ar. teri : deri, oraya kadar (1:55), giterken : giderken 

(1:93), üsÇüpte : Üsküp’de (3:31), hayt : haydi (4:9),  yėùi : yedi (4:235),  te : de (86:6), evlenùırdım 

: evlendirdim (6:137), yapartık : yapardık (6:218), Çaġıti : kâğıdı (7:47), demirtaşùa : Demirtaş’da 

(1:201). 
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l > v:  Bu tür değişme çok görülmese de bu ağızda varlığını göstermektedir. 

hava : hâla (7:16). 

y > ġ : Genelde Türkçede mastar eklerinin (–mak, -mek) bulunduğu kelimelerde yönelme 

durumunda “k” sesi “ğ” olarak geldiğinde, -meğe/-mağa diğer -meye/-maya şekliyle de 

kullanılabilir. Kosova türk ağızlarında “ğ” düştüğü için –meğe/-mağa şekliyle hiç kullanılmaz, 

onun yerine çoğunlukla -meye/ -maya olarak kullanılır. Preşova ve Bilaç ağzında ise “ğ” nin art 

damak “ġ” olarak kullanıldığı için iki şekli de görmek mümkün. Bu ağızda bu değişimi sadece–

mek ve –mak eklerinde değil, durum eklerinde ve diğer eklerde de görülür. 

güveġi : güveyi (6:198), güveġilen : güvey ile (7:81), yemeġe : yemeye (1:71), kolaġım : kolayı 

(4:35), bulancıġa : buluncaya kadar(4:85), bulucuġa : buluncaya kadar(4:88), yapmaġım : yapayım 

(7:17).65 

b > v: Çok fazla olmasa da yine de varlığını göstermektedir. 

ar. sovaya : sobaya, odaya (7:51). 

h > y: Yeterince görülen bir değişmedir. 

beyzat : Behzat (1:63), sabaya : sabaha (1:98), tarìyÀ : tarihe (1:82), dÀyìsla : daha ıslah (1:129), 

pÀydÀt : pâyitaht (4:100). 

s > ş : Bu türdeki değişmeler bazen bu sesten sonra gelen ünsüzlerin aynı gruptan gelmesiyle 

oluyor ve bunun dışında diğer dillerden gelen etkileşmelerden dolayı meydana gelen bir 

değişmedir. 

ar. poştar : postacı (1:88), paşaport : passport (1:269), aşçer : asker (4:19).  

C > ç: Bu tür değişmelerde genelde Arnavutça kelimelerde, isimlerde kullanılan ses türüdür, 

“C”(ts) ünsüzü Arnavutçaya Sırpçanın etkisiyle giren bir sestir. 

sviCrede : İsviçre’de (3:43). 

ğ > k : Örneklerde görüldüğü gibi“ğ” sesinin sadece art damak “ġ”si olarak veya tümden düşerek 

değil, tam tersine güçlü bir ünsüzle değiştiği görülür. 

çΣkı : çoğu (44:3), çōkluġi : çoğunluğu (44:3), Çokū : çoğu (14:5), çokluġīnì : çoğunu (125:6), 

hastalıki : hastalığı (5:7). 

                                       
65   Bu örnekte masdar –mak eki kullanıldığı için, şeklini hiç bozmadan ifade edilmiştir, aslında kurallar gereğince 

masdar – mak yerine “yapa” dilek veya olanak olarak kullanılması gerekir.  
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k > ç, Ç : Bu ağızda, “k > ç, Ç” ön ses değişmelerdeki gibi aynı şekilde iç seste de ortaya 

çıkmaktadır. 

türçiye : Türkiye (1:9), doçülì : dökülüyor (1:13), çünçi : çünkü (1:56),  düÇana : dükâna (1:71), 

giderÇen : giderken (1:73), ar.hizmetçarka : kadın hizmetkâr (1:89), düÇandan : dükândan (1:104), 

çümçe : çünkü (1:137), düÇân : dükân (1:144), çümÇi : çünkü (1:146),tārçe : Türkçe (1:161), 

ūçìsız : uykusuz (1:179),Çimçe : çünkü (1:191), üsÇüb : Üsküp (3:31),  teneÇeĉi : tenekeci (3:33).  

ç > k : Çok fazla örneğe rastlanmamasına rağmen yine de varlığını göstermektedir. 

ikin : için (6:150). 

c > ç: Bu ağzıda diğer Kosova ağızlarında olduğu gibi varlığını göstermektedir. Normal koşullarda 

eğer ki “ç” sesinden sonra bir ek gelirse “c” olarak yer alır. Ancak, bu durumda öyle değil, burada 

daha çok, kelimenin kökünde beliren değişme söz konusu, bu ağızda da oldukça görülen bir 

değişmedir. 

filçancik : fincanıcık (4:93), ilaçıne : ilacın (4:151), neçe : nice (4:154), geçe : gece (6:188), 

amerikanınça : Amerikanca, Amerika’nın (7:4). 

g > c,ĉ : Ön seste olduğu kadar kullanılmasa da yine de yer almaktadır. 

hanĉisi : hangisi (6:203), buĉün : bugün (4:230), ĉün : gün (1:39). 

l> g: Çok fazla görülen bir değişme değildir. 

düzügìysık : düzeliyoruz (1:126). 

l > y: Çok fazla örneği olmasa da görülen bir değişme türüdür. 

gėyìn : gelin (6:25).   

l > n :Çok fazla rastlanmayan bir değişmedir. 

çanacaklar : çalacaklar (4:141), binem : bilmem (2:8),even : evvel (1:124). 

n > l : Preşova ve Bilaç köyünde bu değişmenin daha çok Arnavutçadan etkilenerek ortaya çıkan 

bir değişme olduğunu söylenebilir. Bu değişmeyi genelde “fincan” kelimesinde fark ediyoruz ki, 

genelde Arnavutçada “fincan” kelimesi “filcan” olarak kullanılır, dolayısıyla Türkçe konuşan 

insanlarda da bu kullanımı görmek mümkün. 

filcan : fincan (1:177), fìlcancìk : fincancık (4:82), filcani : fincanı (4:84),  filçancik : fincancık 

(4:93). 
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s > t: Ön seslerde olduğu gibi bu değişme iç seslerde de varlığını göstermektedir. 

biliymitın : biliyor musun? (6:230), biriti : birisi (6:223), gidìytın : gidiyorsun (6:216), geceti : 

gecesi (6:205), geçtın : geçsin (6:197),  görtün : görsün (6:197), kocatì : kocası (6:187), oliytın : 

oluyorsun (6:184), oturmatın : oturmazsın (6:179), aġlartın : ağlarsın (6:174), betleydım : 

besliyordum (6:168), intan : insan (6:145), yapatam : yaparsın (6:145),                                    

kabilētì : kabilesi (4:141). 

s > d : Çok fazla görülmeyen bir değişmedir. 

ikinĉidine : ikincisine (6:79). 

z > t : Fazla örneği görülmeyen bir değişme türüdür. 

bit : biz (4:166). 

ğ > c: Kosova’nın Türk ağızlarında çokça örneği olan bir değişmedir. Priştine, Mitroviça, Mamuşa 

gibi ağzılarda örneklerine yeterince görülmektedir. Preşova ve Bilaç köyünde çok fazla 

rastlanmayan bir değişme türüdür. 

dücün : düğün (4:178). 

c > d :Belli örneklerde görülür. 

ikindisinin : ikincisinin (6:140), ikinditi : ikincisi (6:20). 

ş > t :Bu ağızda genellikle “s > t” değişmesi sonucu “ş” sesi düşer ama bunun dışında bazı 

örneklerde korunur, o da “s” sesi gibi “t” sesiyle değişir.  

görmitık : görmüştük (6:195), bulmit : bulmuş (6:188), deymitınıs : demiştiniz (6:46), işlemitık : 

işlemiştik (6:15). 

ş > d: Nadir görülen bir değişmedir. 

görmìd : görmüş (6:194). 

z > d: Ön seste olduğu gibi iç seslerde de çokça görülen bir değişmedir. 

gündel : güzel (6:230), çıkmadЋâr : çıkmazlar (6:226), ladım : lazım (6:217), güdel : güzel (6:212), 

bid : biz (6:210), kıdЋâr : kızlar (6:205).   

 

1.2.5.3. Son Ses Değişmesi 

Yazı dilinde kelimenin son sesinde bulunan “p, ç, t, k” ünsüzleri, yine bu kelimelerin 

sonunda eklerle genişletildikten sonra, iki ünlü arasında kaldıkları zaman tonlulaşıp “b, c, ĉ, d, g” 
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ünsüzleri olarak değişirler. Preşova ağzında iç ses değişmelerde de görüldüğü gibi bu tonsuz 

ünsüzlerin değişmez, “p, ç, t, k” olarak korunur ama yine de başka seslerle değiştikleri görülür. 

ç > c: Çok fazla rastlanmayan bir değişme türüdür. 

biЋâc : Bilaç (4:96). 

k > g, ġ: Preşova ağzında bazı kelimelerde “k” sesi “g” veya “ġ” olarak kalmaktadır, her ne kadar 

kelimenin kökünde “k” olarak olsa da biraz daha yumuşatarak “g” ve “ġ” olarak görülmektedir.  

Çocuġ : çocuk  (2:40), yemeġ : yemek (2:48), diyeĉeġlar : diyecekler (4:149),  belìg : belki (4:221),                                  

gāldig : güldük (6:12), digìdık : dikiyorduk (6:24), kuşlug : kuşluk (7:8), şindiġi : şimdiki (6:194), 

kırg : kırk (4:234). 

t > d: Bu değişme türü ise bir önceki değişmenin tersiyle karşımıza çıkıyor ve bu tür değişmede 

yeterince görülebiliyor. Bazı kelimelerin eski şekilleri korunduğunu ve asli olmayan başka 

dillerden Türkçeye girmiş kelimelerin asıl haliyle hâla korunduğunu da görmek mümkündür. 

sāredi : sureti, fotoğrafı (1:89), gid : git (1:158), hükümedi : hükümeti (2:25), yokidi : yoktu, yok 

idi (4:22), kurdurduk : kuruturduk (4:246),  Àcıdìydi : acıtıyordu (7:19),  demişeydim : demiştim 

(7:20), ēddık : ettik (3:12).  

p > b: Oldukça görülen bir değişmedir. Kosova Türk ağızlarının birçoğunda, Preşova ve Bilça köyü 

de olmak üzere varlığını gösteren bir unsurdur. 

heb : hep (7:101), şübesıs : şüphesiz (7:7),harb : harp (4:213), hebili : hep birlikte (4:120), 

mektebler : mektepler (3:6), üsküble : Üsküp ile (2:7). 

r > n: Çok fazla görülmeyen bir türüdür. 

şudun : şudur (2:54), toplantiЋân : toplantılar (1:173), konuşidilen : konuşuyorlardı (1:35). 

ş > j: Nadir görülen bir değişmedir. 

yavaj : yavaş (2:35). 

k > l: Az örneklere rastlanmıştır, daha çok fiilden fiil yapan eklerin farklı kullanılmasından 

kaynaklanmakta, “vurul” kelimesi eğer “-muş” ekiyle beraberinde (vurulmuş) gelmiş olsaydı 

öğrenilen geçmiş zaman fiili olurdu fakat örnekte sadece “-l” eki olduğu için sadece fiilin yapısıyla 

ilgili olduğunu anlaşılmaktadır.  

vurul : vuruk (6:129). 

z > n: Çok az örneklerde bu değişme görülebilir. 

biran : biraz (6:143), bir˘an : biraz (6:197). 
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1.2.6. Benzeşme 

1.2.6.1. İç Ses Benzeşmesi 

Ünlülerde olduğu gibi, ünsüzlerde de benzeşme olayı görülmektedir. Kosova ağızlarında, bu 

benzeşme şekilleri bakımından ünlülerin benzeşmeleri, ünsüzlerden daha azdır.
66

 Ünsüz 

benzeşmesinde genellikle “f, s, t, k, ç, h, p” gibi seslerde daha fazla öne çıkmakta, bununla yola 

çıkarak şöyle bir sonuç çıkar. İç seste yan yana bulunan iki ünsüz birbirini etkileyerek kendilerine 

benzetirler.  

Bu benzetmede kendisine en yakın boğumlanma noktasında bulunan bir ünsüzü diğeri 

kendine benzetir. Anadolu ağızlarında pek çok örneğine rastlanan bu benzetme olayı Türkiye 

ağızlarında da yaygın olarak görülmektedir. Tabii ki sadece Anadolu’da değil Balkan’da da, 

Kosova Türk ağızlarında da bu benzeşme olayı görülmektedir.
67

 İç ses ünsüz benzeşmesinin 

ilerleyici ve gerileyici olmak üzere iki şekilde görülür: 

İlerleyici Ünsüz Benzeşmesi 

Sözcük içindeki iki ünsüzden birincisinin ikincisini kendisine benzetmesidir, bunun içinde 

şöyle ilerleyici örnekler bu ağızda var: -pt, - zl, - nr, -nd,  -pm, -nl, -kt. 

toppa : toptan (1:3), yappak : yapmak (7:2),sonna : sonra (1:142), çinnisi : kendisi (4:161), yappa : 

yapma, el dokuması (4:169),  bunnar : bunlar (6:4), bunnâri : bunları (6:224), yokkım : yoktu 

(3:41). 

Gerileyici Ünsüz  Benzeşmesi 

Bir sözcük içinde yan yana bulunan iki ünsüzden ikincisinin önceki ünsüze kendisine 

benzetmesidir. Preşova ve Bilaç ağzında şöyle gerileyici örnekler var: - çt, -rl, -st,-dt,-rt,-ft, -ht. 

biЋâttan : Bilaç’tan (6:3), pōttaya : porta,hava limanına (1:212),attÀ : hafta (1:207), ìttedım : istedim 

(1:161),  dellar : derler (4:96), beogratta : Belgrad’da (2:41),  ÀllÀttan : Allah’tan (7:18). 

 

                                       
66   Cemail, Krüezi,Tunalıgil,  “Mamuşa Türk Ağzının Özellikleri” ,  Çevren Dergisi, 1988, S.63, s.21. 
67   Ali, Akar,  “Muğla Ağızları”,  Muğla Üniverisitesi yay.:50, Rektörlük yay.:30,Muğla,2006,ss.40-41. 
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1.2.7. Tonlulaşma 

Preşova ve Bilaç ağzında tonlulaşma örnekleri, tonsuzlaşma örnekleri gibi değil onları daha 

sınırlı olarak görülür. Bu yüzden bu ağızda daha çok tonsuzlaşma hakim demek mümkündür. 

Bununla beraber tonlulaşma örnekleri aşağıdaki gibi tespit edilmiştir. 

s > z : 

serbez : serbest (1:67), almazi : alması (4:83). 

f > v: Preşova ve Bilça köyünde çok fazla görünmese de yine de örneklerde varlığını korumakta. 

Àvtalarle : haftalar ile, haftalar boyunca (4:78), avız : hafız (1:71), havız : hafız (1:71). 

 

1.2.8. Tonsuzlaşma 

Preşova ve Bilaç ağzında da diğer Türk ağızlarında olduğu gibi görülen bir değişmedir. 

Preşova ve Bilaç köyünde çokça örneklere rastlanan bir değişme olduğunu söylemek mümkün. 

şübesıs : şüphesiz (7:7), yis : yüz (1:3), ōkìmīşınıs : okumuşsunuz (1:5), yus : yüz (1:4), beşüs : beş 

yüz (1:13),  yās : yüz (1:33), otus : otuz (1:34), sekisınde : sekizinde (1:34), biras : biraz (1:43), 

dōrt˘üs : dört yüz (1:67), alabilırsimıs : alabilirsiniz (1:68), kıskardaşì : kız kardeşi (1:63), 

başvermes : baş vermez, izin vermez (1:91), sis : siz (1:94),  bülmesınıs : bilmezsiniz (2:94), kıs : 

kız (1:102), dokus : dokuz (1:115), gördünis : gördünüz (1:134), ĉirdınıs : girdiniz (1:134),  beşyüs 

: beş (1:190). 

 

1.2.9. Son Seste Sızıcılaşma 

Yazı dilimizdeki son ses patlayıcı tonsuz “ç” ünsüzü pek çok örnekte “ş”ye dönüşerek 

sızıcılaşmıştır. 

ç > ş : Bu ağızda sık görülen bir değişme türüdür. 

biЋΤştâ : Bilaç’da (1:23), kaştì : kaçtı (1:167), âştım : açtım (2:26),  leşperЋık : leçperlik, hayvancılık 

(4:13), geşti : geçti (6:137), kaşdik : kaçtık (6:60). 
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1.2.10. Benzeşmezlik 

Kosova Türk ağızlarında benzeşme olduğu gibi, benzeşmezlik olayları da ortaya 

çıkmaktadır. Priştine, Mamuşa, Mitroviça gibi bölgelerde olduğu gibi Preşova ve Bilaç ağzında da 

görülmektedir.  

1.n...c > l...ç :  

filçancık : fincancık (4:93). 

l...l > r...l : 

çekalalım : çıkaralım (6:157). 

n...n > l...n: 

sünenır : söylenir (3:47). 

r...n > l...n: 

birsen : bilsen (6:114). 

l...n > l...y:  

sülenın : söyleyin (2:36). 

k...r > k...l: 

okura : okula (1:139).  

p...p > b...p:  

sepep : sebep (6:140). 

y...n > l...n:  

gėyin : gelin (6:25). 

 

1.2.11. Ünsüz İkizleşmesi 

İki ünlü arasında kalan bazı ünsüzler, Anadolu ağızlarında çeşitli sebeplere ikizleşir. Sızıcı 

ve akıcı ünsüzler, bu hadisede en fazla örnek veren ünsüzlerdir.
68

 Bu hadise Kosova ağızlarında, 

Preşova ve Bilaç ağzında da ortaya çıkan bir özelliktir. 

                                       
68  Leyla, Karahan, “Anadolu Ağızların Sınıflandırması”, TDK yay.,  III.bas., 2014, Ankara, s.32.  
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toppa : toptan (1:3), dinnìy : dinliyor (1:108), sonna : sonra (1:142), ìttedım : istedim (1:161), 

yokkım : yoktum (3:41),  mūabbet : muhabbet (4:75),  dellar : derler (4:96), yappa : yapma (4:169), 

bunnar : bunlar (6:4),  hepp : hep (6:57), yappak : yapmak (7:2:7),  yappi : yaptı (7:17). 

 

1.2.12. Ünsüz Tekleşmesi 

Genellikle yabancı asıllı olan kelimelerde meydana gelen bir unsurdur. Preşova ve Bilaç 

köyünde çokça görülen bir özelliktir ve örneklerde sadece yabancı asıllı değil bazı yerlerde Türkçe 

kelimelerde de vardır ama çoğunlukla kurallı olduğuna veya kelime kökünde iki sesli olduğu halde 

tek olmalarına da rastlamak mümkündür. 

sÀta : saatte (1:11), evelì : evvel (1:33), biti : bitti (1:110), ĉiti : gitti (1:84), kūvetli : kuvvetli 

(1:190), bâtì : battı (2:28), ėvelden : evvelden (3:1), mÀkak : muhakkak (4:57), lezētli : lezzetli 

(4:69),  mākemel : mükemmel (4:119),  milet : millet (4:127), sānet : sünnet (4:132), hėdırlēz : 

Hıdır Ellez (4:237), ayakabları : ayakkabıları (5:35), vakıtÀ : vakitte (1:90), ĉadesì : caddesi (3:40).  

 

1.2.13. Kaynaşma 

Anadolu’nun bölge ağızlarının en belirgin özelliklerinden biri hece kaynaşmasıdır, birçok 

yerde bu özellik varlığını gösterir.
69

 Aynı şekilde Balkan’da da hece kaynaşması çokça görülen ve 

bazı kaynaklarda da hece düşmesi olarak da meydana gelir.
70

 

dìl : değil (1:28), dÀ : daha (1:29), kÀ : kadar (1:38), dìy : diyor (1:103), todır  : te odur (147:1), 

bìleri : birileri (151:1), mÀlesi : mahallesi (1:166), orda : orada (2:24), mÀkak : muhakkak (4:57),  

zÀ : zaman (4:110).  

 

1.2.14. Göçüşme 

 Kelime içinde yan yana bulunan ve biri akıcı veya sızıcı olan iki ünsüz bazı kelimelerde yer 

değiştirir. Yer değiştirme hadisesinin Anadolu ağızlarında pek çok örneği vardır. Doğu grubu 

ağızlarında “g, ğ-r” ve “p-r” ünsüzleri arasında meydana gelen düzenli yer değiştirme olayı, bu 

ağızları diğerlerinden ayırır.
71

 

                                       
69

  Ali, Akar, “Muğla Ağızları”, Muğla Üniversitesi yay.:50, Rektörlük yay.: 30,2006, Muğla, s.30. 
70  Cemail,Krüezi, Tunalıgil,“Mamuşa Tür Ağzı”, Çevren Dergisi, 1988a, S.6., s.23. 
71

  Leyla, Karahan, “Anadolu Ağızların Sınıflandırması”, TDK yay. 3.bas. 2014,Ankara,s.33. 
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Ünsüzler Arasında Eklerin Yer Değiştirmesi: 

Bu ağızda çokça bulunan bir ses olayıdır. Morfolojide fiil çekiminde bozmuşlardır > bozmuştırlar 

eklerin sırası farklılık gösterir. 

bozmiştırlar : bozmuşlardı (1:21), etmemiştırЋΤr : etmemişlerdi (1:118),  deġışmiştırЋΤr : 

değiştirmişler (1:120), gelmiştırЋâr : gelmişlerdi (1:124), yaklaşamamìştırЋΤr : yaklaşamamışlardı 

(1:138), sānmiştırlar : sönmmüşlerdi (1:178),  konuşidilen : konuşuyorlardı (2:35), çalışirdiЋâr : 

çalışıyorlardı (3:4), ÀpmazdiЋâr : yapmazlardı (3:52). 

İki Ünsüz Arasında Yer Değiştirmesi:  

Örneği tek bir ses hadisesindedir. 

alnında : anlında (1:142).  
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İKİNCI BÖLÜM 

1. (ŞEKİL BİLGİSİ) 

 

1.1. EKLER 

1.1.1. İşletme Ekleri 

1.1.1.1. İsim İşletme ekleri 

1.1.1.1.1.Çokluk Ekleri 

+ LAr  

Türk dilinde en yaygın kullanılan çokluk eki +lAr ekidir, fakat ağızlarda“n” ile biten 

sözcüklerde ünsüz benzeşmesiyle “-nar/-ner” şekliyle de görülür.
72

 Preşova ve Bilaç ağzında da 

benzeşmeden dolayı “-lAr” eki yerine “-nar” olarak kullanıldığı görülmektedir. Kosova Ağızlarında 

ise çoğunlukla –lAr eki görülür ama bazı örneklerde de “-r” düşmesi sonucu –la olarak da görmek 

mümkündür. Preşova ve Bilaç ağzında şu şekildedir: 

sēnelērlen sēnelērle (1:58),  

ōrtasi biЋâĉın mēhanēler kÀveler (1:146),  

acolÀri kardaşlarì budur şudun türkiyÀy çıkmıştırlΤr (2:54), 

bir koĉa kari ve koĉa adam ālmüş iki kardÀş bunnar (6:4), 

dÀtumlârì bilmēm o ben kö biЋΤtta köy benım ķöyüm biЋâşta (6:2), 

kıskardaş dörù kardaş ō damanlar var˘imiştır (6:17), 

düÇandan var˘imiştır ayakablari işlemiştır (6:20), 

düvırìyЋΤr buni çeyek televizonlarda nÀsıl yapmiştırЋâr (6:73). 

 

 

                                       
72  Ali, Akar, “Muğla Ağızları” , Muğla Üniversitesi yay.:50, Rektörlük yay: 30, 2006,Muğla, s.52. 
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1.1.1.1.2. İyelik Ekleri 

Bu ekler de T.T.éde farklılık göstermezler.
73

Preşova ve Bilaç ağzında sadece bu şekillere 

bağlı değil iki şekilli de kullanıldığı görülür. 

            TEKLİK                      ÇOKLUK 

1.  +(I)m,+(I)n                             1. +(I)mIZ   

2. ----------                                    2. --------- 

3. +(s)I(n)                                    3. + lArI(n) 

                                                                  Tablo 1.1.1.1.2. İyelik Ekleri 

I. Teklik 

getırecekЋΤr akşamlık getırmiş hizmetÇarka legēnì yıkÀrım  elerıni74(1:90), 

eve bu eve ġelmişım buraya dedım benın ÀrkadÀşımın ben bilìym ki görei yabÀnci (1:97), 

demìrtaşa gitìk bir Àtta çikmadım bir yere hÀlÀmin oġli diydi dayì (1:207), 

bis sülėrsık âylenen âylenen benım nēnem benım bÀbanın babâsi dobırçÀnЋì bÀbÀne (2:2), 

ama maksıma ėrdım dorù erķėk kızım yok dort düÇan açtım (2:27), 

spahilâr(fis THaÇ) ē ama sırbistan turtura budur şudır babomınacolÀri (2:53), 

biñ dokus˘üz kırk ikì sėnesınde preşovadan ben bir arkÀdaşımlengėldīm (3:9), 

nerde türķiyΠ bizım da akrÀbamiz akrabalarımiz ĉitì benım ġayınpedėrĭm (3:32), 

ē ama ben ōkudum kardÀşЋârim okudi kıs kardaşЋârım da (3:61), 

ķimse misafir ni der mi desedey vΤr misafirim gėl ίturÀlım (4:76). 

III. Teklik 

türķiyadan bizım Àvanın kocasì Àvanın kocasì getırmişır (1:35), 

vardır kurÀnì namÀzì ramazânì bayramì onì te hepi te odır müslüman (1:45), 

a babasinın evìnde orda odur musafir orda odur misafir yırmi seneli babada yırmi sene mi yirmi iki 

(1:49), 

o sis de mi bülmesınıs çimdır o anasınâ kıskardaşınâ ēpisinē çabūk odaya Boşnaklar (1:94), 

tanaşacÀk büle ēm ayroldi bir dÀi ne ērkek ni kīs oni gözìnìgōrmēycak (1:102), 

bıkmişìdim ūdutlardan Àtık ben sot dinlėnìym ondan sōra te bu kiz miyi kocÀsì (1:211), 

                                       
73   a.g.e., s. 53. 
74   “elerıni” kelimesi aslında sözünü ettiği kendi elleridir, -m ekin yerine 2.kişi teklik –n ekini kullanmıştır. 
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vÀr˘idi ferk gilan türkçesınden gilanda bilırsınız nÀsı konuşurЋâr (3:24), 

ĉavurЋΤrdan yokmiş ema tāle ta ōn birici sėnesınden burdan başlamiş çiksınЋâr (4:5), 

kasamÀsında onlarin Çindi ìmamì var˘ìmiş kindi ĉÀmisi var˘imiş (4:103). 

I. Çokluk 

dìşardan mì dedi bizım büle cünlumuz Àllah aşkına gėne ĉavurЋâr kurtardilâr (1:192), 

türķiyay nice kumanova hiç hiç hiç dautdėdeda vardır Àmucamıs (1:200), 

kendìkaşımıza po se dırjava hükümeù bastì bitì yok evem braktim hükümedi (2:25), 

bizım türkÇemıs preşova türkÇesì sülenırdi âksėnnsız (3:23), 

nerde türķiyΠ bizım da akrÀbamiz akrabalarımiz ĉitì benım ġayınpedėrĭm (3:32), 

âsçerilık kırk dordunde Àsker gitīm aylemıs pis aşçer sÀçiş o Àsçerlık ne ĉēçışırdiЋâr tabi kabiЋΤr 

anÀn ĉeçırì babÀn ĉeçırì kardaşЋâr ĉeçırì (4:19), 

misìr olsun buġdÀyìsi olsun kompiri olsun çindimızden (4:29),  

ayvan bilmeti hep çindimizin o kolaġım onlar ülimiştır a şindi (4:35), 

bizim zemanızda esçiyì esçiyi sorÀysın pazarda yok imiştır lazım (4:224). 

III. Çokluk 

yirmi sėne ordaydik işte ekerdık artık onun iÇīn oyle ėvelden var˘ìmiştır prōblemleri (3:1), 

derlar üldiЋâr çocuklari da üldi vefat eti torunlarì kaldi aynì (3:39). 

 

1.1.1.1.3.Durum Ekleri 

1.1.1.1.3.1. Yalın Durum 

Standart Türkçede olduğu gibi eksizdir:  

ne zėman burdan âsçer ĉidìy Àtık delım beligrad tutÀcÀk (4:109), 

ĉÀmi burda bi tane tabanoCa o tabanoCa orda ìmiş (4:112), 

kūmanōva esçidēn sona kūmanōva inmış Àşaya nēse yapmiş o ĉamìy (4:113). 
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1.1.1.1.3.2. Yönelme Durumu :+(y)A, +y, +gA 

Çoğu zaman yönelme hali yerine yükleme hali “i” kullanılır. +ğ ile biten bir sözcükte yönelme hali 

eki –a  yerine +(y)A getirilmektedir.
75

 Kosova ağızlarında, (+a, +e),(+ya, +ye) olarak kullanılır. 

Preşova ve Bilaç ağzında, yönelme halinin + (A)y veya +y olarak geldiği de görülür. Bazı 

örneklerde “+ġ”nin korunduğu görülebilir. “+ġa” olarak da kullanıldığına rastlamak mümkündür. 

se serbistan o imiştır baġlì hükumete nice şinde (1:10), 

müslümânlarâ nēreye bakarsen müslümânlar Àteşte müslüman kÀn (1:12), 

çi o kadar neden nedın o sū ġēlmişīr bu çeşmēlere bu şadırvanlara (1:24), 

bōsnayâ bēş yüs ōtuz yedī sēne tarì bōsnadan (1:7), 

duvakın ürtüli tak tÀ gelırler ēvıne kēndı ēvınē (1:48), 

âdet Çöyden Çöye şindi al miratofCın al ternofCayì çünki biras(1:54), 

yemeġe hem gidìm düÇana var mişitır Àvız yaşar havız (1:71), 

var orda te ona derЋΤr fabrika ama o ey bi küÇük fabrikÀy yirmi otūs argat orda (1:140), 

çıkmiştırЋâr türkiyeya bìleri çiktır çiktır kumanovaya bileri gitmiştırЋâr üskābe üleri gitmiştırЋâr 

priştinēya (1:151), 

türķiyey gidìysık yėrmì sėne sora türķiya var (1:213), 

kardaşlarì budur şudun türkiyÀy çıkmıştırlΤr sΣf biz bir ėv (2:54), 

çΣkı amerikÀya gitìler suediya ēh çōkluġi preşovadali priştinēy (3:44), 

goriymisın alÀmÀyada ōnbeş sėne tārkler erÇēn gitmìşler alamÀya çok ēpisi kabilėlen ütede hekes 

çίugЋârlen ütey (4:62), 

doktoriCaya o gėtìrìy versın çoĉuġa o çoĉuġ dìy ver dey Ànama (6:161), 

burey bugÀri biraktì bilaşta bugÀr kaldi burda bugar āç sēne tuti bu yėri (4:182). 

 

1.1.1.1.3.3. Bulunma Durumu:+DA 

Anadolu ağızlarında yazı dilinde olduğu gibidir. Kosova’da özellikle Preşova ve Bilaç 

ağzında ise bulunma hâli çoğunlukla +DA, olarak görülür. 

                                       
75   Zeynep, Korkmaz,“Batı Anadolu Ağızlarında Yazı Dilinden Ayrılan İsim Çekimi ekleri ve “Fonoloji ve Morfoloji” 

Bağlantısı, Türk Dili Üzerine Araştırmalar”, C.II.,Ankara,1995, ss. 50-51.  
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âsçerilık kırk dordunde Àsker gitīm aylemıs pis aşçer sÀçiş o Àsçerlık ne ĉēçışırdiЋâr (4:19), 

türk âsçeri var˘imiş Çōk yilanda türk âsçerì gilan vranyada (4:97), 

ona ĉōre ama hēpisi baġlì biЋΤĉÀ bitereĉek âsçerЋıġīnì gilanda (4:98), 

gėlecek biЋΤşta tėskereyì Àlsın ki bitırmiş âsçerЋıġīni gidecēk (4:99), 

fülupiyede doktor âma Àstalīk yok imiştır e var˘imiştır bir ìlmi beġ burda (4:147), 

bir Çoyde ondan sora deylΤr bölenmeyЋâr ÀstalarÀ neden yōk (4:153), 

yanīda bizım yakīn orda ne dědì o türk asçeri e korkmayīn sis (4:201), 

bi Àrnaūt orda o partìdaymiş bu sülo otlÀy diymişЋâr e bekleycekЋΤr (4:205), 

bizim zemanızda esçiyì esçiyi sorÀysın pazarda yok imiştır lazım (4:224), 

kōmşida var˘imiştır gitmiştır kōmşida alsın (4:229), 

hanė hepsi pursada tārkiyenın herbi her bίlüminde var (5:13), 

şindikÀldım yalanın te ōn tėne yalanın te öyle ē allÀ ēski damanlarda (6:13), 

sene bugar biЋΤşta var˘imiştır orda kÀtarna var˘imiştır askerìya var˘imiştır (6:42). 

 

1.1.1.1.3.4. Ayrılma Durumu:+DAn, + nen 

asķeriya çok orda şini beleyicekЋâr geleĉek Àber āsÇüpten ne yÀpsınЋâr bu meletleri (4:204), 

araba üçüzlerlen üçüzlerden sonna çiktì atlarle gidecaklar (4:166), 

bėn priştinada bi kerek bu dÀ esçi camì priştina camìlarından (4:129), 

çōylıden burda var ġelme peşin gene te ikis ĉamì oldì aşÀdada (4:125), 

te ĉemÀt var çoy oldi ütede ōn˘iki ane yene hane kÀldik sona ġėl birìsì has çōylerdēn ġel üteyē 

(4:124), 

ÀllÀ razi ōlsun olardan biraz çok yardıma bulundiЋâr bìde ama ÀllÀ büyāmiş (5:4), 

âylenen âylenen benım nēnem benım bÀbanın babâsi dobırçÀnЋì bÀbÀne (2:2). 
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1.1.1.1.3.5. Araç (Vasıta) Durumu:+(y) lA, +(y) lAn, +In 

Bu ek Kosova Türk ağızlarında genelde zaman isimlerini bildirmektedir. Preşova ve Bilaç ağzında 

sadece zaman değil bağlayıcı bir ek olduğu için diğer isimlerin bağlayıcı olarak kullanıldığı 

söylenebilir. Bu ağızda +lA eki daha fazla kullanılmaktadır. 

nice bi yumurta o bitile o balkanden evropanen o şe olmiştır türkiyě (1:18), 

gelìn ortadÀ duvakın ürtüli tak tÀ gelırler ēvıne kēndı ēvınē (1:48), 

arabayì imiştır inēkle begirle âlmak ben ėvel Àdetler yüzde˘yüz dēġışmìştır (1:122), 

şu ona ìnanma dìnsız ìmansızdır te te üle anlattıryam ìtiyarlen (1:131), 

o taraf bi düÇan tekstil işleydık türkiyâyden kosovaylen sırbistanlen (2:23), 

böle makedonayayilen orda çalaştık yìrmi sene privatno kendì (2:24), 

bir düÇansav evim emirgan satar tekstil kaybūldì âçtık dubaylen te üni ne güriysınıs buni çίcuġlar 

(2:29), 

biñ dokus˘üz kırk ikì sėnesınde preşovadan ben bir arkÀdaşımlen (3:9). 

 

1.1.1.1.3.6. Eşitlik Durumu:+ cA 

Çıktıca a amicaЋâr hepisi ÇìktiЋâr onlar onlar ÇıktiЋâr babam sepep bėn (6:240). 

 

1.1.1.1.3.7. Tamlayan Durumu:+(n)In 

kasamÀsında onlarin Çindi ìmamì var˘ìmiş kindi ĉÀmisi var˘imiş (4:104), 

var hìstoriyÀdÀ vranyada bėn bÀkmişīm yazÀy a sekìz ĉÀmi âsķeriyanın (4:107), 

asçeriyanın orda okul derıs de okul bilım o nerey À mulÀ Àsan (4:104), 

bÀk televiziyÀnın bÀk bak resımì orda mūabbet yok bişē yok (4:75), 

başka bi tarafa bulgar bu bu gelmiştır dūnyanın dūnyanın sÀvaşi (1:16), 

gid giye türçiye çekīlmiş ō imiştir cīyan Àrbi ō imiştir cīyanın âbi (1:9), 

müslüman de müslüman müslümanın bίynuzlari yoktur (1:44), 

deġışır âdet slupçanīn deġışır çōok âdet çōk deġeşır düġünler de büle fark var ya orayi çoktur 

(1:57). 
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1.1.1.2. Fiil İşletimi 

Türkiye Türkçesi ağızlarında fiil işletimi sırasında kullanılan zaman ve kişi ekleri önemli 

fonetik değişiklikler göstermektedir. Bütün Türkiye Türkçesi ağızlarında ortak olarak kullanılan bu 

ekler, bölgeden bölgeye hatta aynı bölgede bulunan yakın köyler arasında farklı ses özellikleriyle 

tespit edilmektedir.
76

 

Kosova Türk ağzında, fiillerin yapısında yazı dilinden çok fazla farklı olmamakla beraber 

yapı itibariyle veya kullanım açısında değişiklikler de görülmektedir. Bu farklılıklar daha çok 

fiillerin çekimleri sırasında şekil, zaman ve şahıs eklerinde görülür. 

1.1.1.2.1.Basit Çekimler 

1.1.1.2.1.1.Zamanlar 

1.1.1.2.1.1.1.Şimdiki Zaman 

Bu eki, Kosova ağızlarında en çok değişiklik gösteren eklerden birisidir. Kosova’da özellikle 

Mamuşa Türk ağzında “-yor” eki hiç kullanılmaz. Preşova ve Bilaç Türk ağzında  çoğunlukla “-y” 

veya sadece ünlü uzamasıyla, yardımcı “-(y)I” ile olur. Şimdiki zaman ekiyle beraber –yor 

ekindeki“-r” sesinin düşmesiyle sadece “-yo” ve “–yor” olarak kullanıldığı gürülür.  

te şinde bugün bu sÀta bÀġrì ama neden baġrì hēp yolūk (1:11), 

cetirìm dÀ bol dÀ derìn bìr su bì yÀġmur arada sarada ōnikì ay â kırk ìki Àyvan su gātürdi şagaġÀ 

(1:29), 

kırmizì künklēr āç dōrt sara Çānkler üç dōrt sara te bāle uzuñ Çümklēr hepisi bakÀyЋΤr (1:32), 

gìderÇen ustra dedì nerey gidìysın dedım düÇana gidìym dedim yürürım he tamam (1:73), 

evi ama bakÀy büle e burda mì dedım poştar muhamet bak ta bak bak ōdur dÀ der açar kapìy (1:88), 

baġlÀym e sÀbaya kadÀr ūçisız mίabbet mίabbet mίabbet ordan bitī āz evının içın ēr biyere (1:98), 

üsÇüpte dernek amo şindi bakâym gene gene yapıyorЋâr gene yapayorЋΤr (3:53).   

TEKLİK                                            ÇOKLUK 

1.  - ìm, - ìyn, - eyem, - Àym                  1. -(I)ysI 

2.  - IysIn                                                2. –(I)ysInIZ 

3.  - (a)y, - yor                                        3. –(A)yorlAr, -(A)yolar 

                                                                  Tablo.1.1.1.2.1.1.1. Basit Zamanlar, Şimdiki Zaman 

                                       
76  Hatice, Şahin, “Bursa Yerli Ağızları”, Diyalektolog  Dergisi, S.5,  2012,  ss. 1-7. 
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Şimdiki Zaman Olumsuzu: Çok fazla farklılık göstermez, çoğunlukla “-mA” olarak karşımıza 

çıkar.  

yaşiyolar bunlar bilmiyorum çalışirЋâr dişarida isviCrede germÀnyadan alamÀnyadan (3:43), 

onlar onlar kişmen e başkÀ bìlmėym ne dėyim böyle (2:62), 

po tanırdır tam sen Çendì Çendì āzāni ķendi alÀnì bülmiysın nėrde (1:197), 

tokÀt vurmìş milede ama ĉormìy ĉormìy a taşìysın bişē alında bir (1:181), 

tamam te dobırÇandÀ dobırÇanda çıkımayЋΤr mazal şindi türķiyeya ėvler (1:168), 

öyle geldi trııp uturdiЋâr nìçın yemìysın bi kizi bizde ne zeman (1:95).   

 

1.1.1.2.1.1.2.Geniş Zaman 

Türkiye Türkçesinde olduğu gibi, Kosova Türk ağızlarında da hiçbir değişikliğe uğramayan 

zaman ekidir. Bu zamanın eki “-(A)r”dir. Preşova ve Bilaç ağzında çekim sırasında en çok 

değişikliğe uğrayan 1.çokluk kişi ekidir. Sadece bu bölgede değil diğer Kosova Türk ağızlarında da 

1.çokluk kişi“–iz” yerine çoğunlukla “-sık” olarak kullanılır. “-er” ile çekim yapılan fiillerde 

1.teklik kişi ve 3.kişi tekil değiştiğini görmek mümkündür.  

Hemen hemen fiillerin yapısında ünlü uyumundan dolayı “i” olması gerekirken çoğunlukla 

uyumu bozar ve “i” yerine “ı” olarak kullanılır. “-er” fiillerinde de 1. çokluk kişi“-iz” yerinde 

çoğunlukla “-sık” olarak görülür ama şunu da belirtmek gerekir ki Preşova ve Bilaç ağzında “-sık” 

ekinin dışında 1.çokluk kişi eki olarak “-iz” ekini “-ıs” olarak kullanılır. 3.çokluk kişi ise çoğu 

zaman ünlü uyumunu bozduğu halde “-lAr” veya “-lA” olarak görülür.  

kizımìy misın ìy misınız teşkür˘ederıs ōtίrūn otίrūn be otίrun be  ίturun ίturun sìs otίrun sis 

sorίn ne bilersık (2:1), 

ama pazarlīk yapÀcan pazarsız olmaz sen bakarsın belig dÀ uĉūz (4:220), 

domaÇindırler pÀrayì beklėrler pÀrayi çikarirler yērden (6:227), 

nerde e tona geldım hayde çıkar çıkarìyЋâr adet o vakıt çıktım kapìda (6:196), 

tėverım doġrì Àçan derım lėyla canīm yanar hâyt... (6:193), 

dedım anam ben bìlseydım ki kalırım yalınız kίyuvermēdīm (6:196), 

ben ne yapam sora ÀramÀm mori ÀramÀm otururum senınle e şindi diyìm oy lėyla koymişım adıni 

oy lėyla (6:175), 
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anėm ōturmÀtın ten aġlartın arartın ananì ararsın babanì (6:174). 

TEKLİK                                          ÇOKLUK 

1.  - ArIm                                         1. -(A)rIZ, -(A)rsIk 

2.  - ArtIn,- ArsIn                             2. - AsInIZ 

3.  – Ar                                             3. - ArlAr 

                                                       Tablo.1.1.1.2.1.1.2.  Basit Zamanlar, Geniş Zaman  

Geniş zamanın olumsuz şekli: 2.teklik kişi, 3. teklik kişi  ve 2.çokluk kişi çekimlerinde z >s 

değişikliği görülmektedir. Bir örnekte geniş zaman 2.teklik kişi olumsuz çekiminde –matın, 3. 

çokluk kişi olumsuz çekiminde de –madlâr eklerinin kullanıldığı gözlemlenmiştir. 

ben ne yapam sora ÀramÀm mori ÀramÀm otururum senınle e şindi diyìm oy lėyla koymişım adıni 

oy lėyla (6:175), 

ama peşkìri ilerì çekir ki hizmetçarkÀ gelìy bÀşvermes onì te büledır (1:91), 

o sis de mi bülmesınıs çimdır o anasınâ kıskardaşınâ ēpisinē çabūk odaya Boşnaklar demek (1:94), 

anėm ōturmÀtın ten aġlartın arartın ananì ararsın babanì (6:174), 

kalktım telefon orda var tüledım yok yok sen kalkamasen öyle o ayaklarlen (6:133), 

kavėlere gitmēyЋâr çarşiya çıkmadЋâr çėndi işini işlēyler işi isterler (6:226), 

tārkiyēy ama bėn yok ayrılmam e şindi madım ben ayrılmam (6:237), 

yoladım ona lazım ne imiştır te o nişan başka gayrì hiç gelmem gėlmek çıkmak yōk (7:79), 

derdi ìtiyarЋâr bėdÀva vėrmiş işalla diyen bu ĉami hebili ĉemÀtsìs kalmÀs (4:120), 

yėtmiş baş hayvan ama del del çikmaz del a te bu mÀlede te bu beş on evde yüs ķusur baş Àyvan 

esçiden (4:232). 

 

1.1.1.2.1.1.3. Görülen Geçmiş Zaman 

Bu çekimde ünlü uyumunun bozulduğu görülür. Bunun dışında çok fazla farklılık göstermez. 

Preşova ve Bilaç ağzında görülen geçmiş zaman çoğunlukla tek kalıpla “- dİ”, görülür, bunun 

yanında örneklerde de “- DI”, şekilleriyle de karşılaşılmaktadır. Bunun dışında  Kosova’nın diğer 

bölgelerindeki gibi aynı şekilde görülmektedir. 

gördünız mi klìseyi klìseden aşÀ bìr ēv yok˘imıştır (1:135), 

şinde başa Çok Çok başkÀ ēh şindi gördünis ĉirdınıs biЋΤĉì ē klìseden (1:134), 

öyle geldi trııp uturdiЋâr nìçın yemìysın bi kizi bizde (1:95), 
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hū nâsılsan ìy misın tap tap dedi koca başЋΤdi e şindi havız yaşar diy büle büle (1:76), 

tÀş yo yo yok mezâr nice bi ĉitınız mi camìyÀ biЋâca e ĉirır o ĉamiyÀ (1:66), 

gümüktır biЋâşta a evren paşanīn dēdesì güzdınız mi o taşЋârì o bāk (1:65), 

burda istrumuni bulmadi se câmì bōzulmìşidì o taşЋâ kaybetiЋâr (1:62), 

saklamìşım ütiye beriye ütiye beriye büle ve şindi bir ĉün kÀriştirdım (1:39), 

ikì ay â kırk ìki Àyvan su gātürdi şagaġÀ balkandan ōrda Çōrcuk (1:30). 

TEKLİK                             ÇOKLUK 

1. -DIm                                 1. - DIk 

2.  -DIn                                 2. - DInIZ 

3.  –DI                                  3. - DIlAr  

                                                   Tablo.1.1.1.2.1.1.3. Basit Zamanlar, Görülen Geçmiş Zaman 

Görülen Geçmiş Zamanın Olumsuzu:-mA ekiyle yapılır. 

yēdi yus ķusur hÀne ama gelmedıЋâr kırk ķusur ÇĀyden gēlmiştırЋâr (1:4), 

burda istrumuni bulmadi se câmì bōzulmìşidì o taşЋâ kaybetiЋâr (1:62), 

Àlalım ne ĉelinì ne gelinì ĉelìni getirìysık bu düġün yÀpmadinız düġün ayda alti aydân (1:107), 

aranì ameliyÀt ameliyat bėn ĉirmedım Çimçe dedım iÇerden mi (1:191), 

demìrtaşa gitìk bir Àtta çikmadım bir yere hÀlÀmin oġli diydi dayì (1:207), 

budur şudur anlay konfekCiya ben gitmedım yōk çalışìym bir firÀda (1:18), 

erçek bir kıs onlar mektėbi okumadiЋâr çaliştiЋâr ahçi ē onlarda (3:38), 

amaĉene bu harptan sora sündi o ekunumì kÀlmadi (3:42), 

mualimdi biri u dÀ ìy yaşadi ne mektep okumadi üle damla kasi yerden diveriy(ayo çi spat şkol ma 

mire ka kalu) (3:62). 

 

1.1.1.2.1.1.4.Öğrenilen Geçmiş Zaman 

Preşova ve Bilaç ağzında, -mIş eki, öğrenilen geçmiş zaman yanında görülen geçmiş zamanı 

da karşılamaktadır. Ek genellikle tek şekillidir. Çoğu örnekte -miş ekiyle ifade edildiğini söylemek 

mümkün. “-miş, -mış, -muş, -müş” şekillerin sadece “-mIş” ile kullanılmasıdır.  

bişeyler būldum o koymişīm ōrda amayitmiş˘o rÀmetli te ōdır (1:40), 

saklamìşım ütiye beriye ütiye beriye büle ve şindi bir ĉün kÀriştirdım (1:39), 
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peşin kemâЋ paşÀ e bu ĉelmiştır otus sekisınde mi otuz yedisinde mi (1:34), 

hēp burdan kūm almıştir ve düşetmiştırЋâr bu dērekazìlarla (1:27), 

çi o kadar neden nedın o sū ġēlmişīr bu çeşmēlere bu şadırvanlara (1:24), 

yāz dōrt tânē furun biЋΤştâ şadırvanlar biЋΤştâ biz inanmişik (1:23), 

biЋΤĉa tüme de bu biЋâcı kalmÀsìЋâr e ordan sōra türk ōrdilΤri ġelmiştırЋâr ōnЋΤri çēndinız ōkìmişīnıs 

būlmişīnıs (1:5). 

TEKLİK                                         ÇOKLUK 

1.   -mIşIm                                        1. -mIşIk 

2.  -mIşIn                                           2. -mIşIn 

3. –mIş (DIr)                                     3. -mIşlAr 

                                                    Tablo.1.1.1.2.1.1.4.Basit Zamanlar, Öğrenilen Geçmiş Zaman 

Öğrenilen Geçmiş Zamanın Olumsuzu:- mA ekiyle yapılmaktadır. 

deġışmiştır çok çōk yok az çōk aynì aynì ayni yoktur biş fark fak˘etmezmiştır(1:52), 

insan yaşamìş dāmimiş nedır o ĉünâh dümimiş (1:59), 

nâsın almìşĭn ĉitmìşīn mì tamam celiysık cualdÀ Àlmamìşım ĉetırmemişık istedì (1:113), 

ě askeriyÀ iki katânÀ bis onlari yetişmemişīk biz yetişmemişık yalnıs (1:143), 

bilmemışım gitiЋâr onar gelinin hatrından ama baktım ben hatrında yaptım Àdetlerini şindi (6:108), 

alındi bu ayÀ te bu elım ayaġım ū dedi sen anlamÀmişīn acısın da (7:25), 

bişi bitì o iş a biz peşin görmemişik çoĉuġì ġelmişık töyle (7:72), 

yelıncaya gelin o gėçe yok ĉōrüşmedìk gayrik bis yok şimdi gorüşmemişık (7:80). 

 

1.1.1.2.1.1.5. Gelecek Zaman  

Bu eki, Preşova ve Bilaç ağzında çok fazla değişikliğe uğramamıştır. 

getırecekЋΤr akşamlık getırmiş hizmetÇarka legēnì yıkÀrım  elerıni (1:90), 

svetlanoya svetlano ne yapâysınız gülìy o cülìy e sonra yaklaşacak (1:105),  

gelecek bana cavur karìsì yelecek e mōre raif gidìysık ĉelini (1:106), 

tanaşacÀk büle ēm ayroldi bir dÀi ne ērkek ni kīs oni gözìnì (1:102).  
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Teklik                        Çokluk 

1.  AcAm                    1. AcAsık  

2. .AcAn                     2. AcAnıZ 

3.  AcAk                     3. AcAklAr                             

                                   Tablo 1.1.1.2.1.1.5. Gelecek Zaman 

Gelecek Zamanın Olumsuzu : mA ekiyle yapılır. 

gōrmēycak haşeriyat üle dìy ama şinde şinde veriysık başa biro şeye benım düÇan (1:103). 

ama ēl yakışmâycak ēl ēle çimçi Çìtap verīr kūrân verīr kıs ve ērkek (1:101). 

 

1.1.1.3. Kipler 

1.1.1.3.1. Emir Kipi 

Preşova ve Bilaç köyünde emir ekleri aşağıdaki gibidir: 

TEKLİK                     ÇOKLUK 

1.   - ------                        1.  ----------   

2.   – Ŧ                             2. - n(I)n 

3.   - sIn.                           3. - sInlAr 

                                                         Tablo.1.1.1.3.1.Kipler, Emir Kipi 

Birçok örnekte uyuma aykırı kullanımlar görülmektedir. Olumsuz şekli ise  - mA ekiyle kurulur. 

sülemenın arnauùçė kίnuşun tārçė bunulėn âlīşır o çoĉuġa da (7:103), 

dìdi kardaşıma dìdi arnauçė sālenın konuş konuş türçė (7:104), 

te üle brakım ilıştırsın arnâvuùçė kίnuşsun ìç arnauçe yok (7:94), 

dìy ne ōturdì orda benımlen dìy kalk öp elıni bu kocatık kocan ū ben dedım yapÀm (6:201), 

doktoriCaya o gėtìrìy versın çoĉuġa o çoĉuġ dìy ver dey Ànama (6:161), 

alsın çoĉuġibabasına vėriymìş âçan gidiydar alsınlar doktordan (6:159), 

ġėl ìleştìr kundralarìmì ben dedım ōh gitmìştır uştar asker (6:37), 

sis kōrkmayin birasĉik biz ĉevşedık anlaysın cân tatlì ōkul yanÀy (4:203). 

 

1.1.1.3.2. İstek Kipi 

İstek kipi için kullanılan -A eki, Preşova ve Bilaç Türk Ağzında dilek-şart kipini de 

karşılamaktadır. 
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aġladi ben gitım burdan dedım gidìm bakÀyım geÇırmiştır anam (6:32), 

gìlelım burìy ondan tayi ĉavurЋΤrì hēpp tepeledìЋâr orda bitevi bugarЋâr o (6:57), 

tallatırΣlım mÀle yanında orda  ikì sėne ben o kıdi baktım anÀsi iç ne dēġmedi (6:170), 

payaġi parasì sen kaЋìsın burda te bu paray sėn yapÀsın (4:111), 

âçan ne vÀr neler yemēkler kėyìfì ìmiştır ōturÀsın şini (4:73), 

ayde bakÀlım üçüzlerlen hayvΣnЋΤrlen sār ek tātün (4:24). 

         TEKLİK                                   ÇOKLUK 

1.  –AyIm, -Im, -Aym,                          1. -AlIm 

2.  – AsIn                                               2. - AsInIZ 

3.  - ---------                                           3. - --------- 

                                                      Tablo.1.1.1.3.2. Kipler, İstek Kipi 

Olumsuz şekli ise şöyledir: - mA 

yōrmìym e yōrmìym benım dedìm doġrì için ēsÇiden ĉelıdi Àvtalarle misafirЋâr (4:78), 

dÀyìsla ĉirmeyelīm denizē se boūlursık (1:129), 

kÀçÀlım otūs kırk kilometro yakın getırmeyelım ternofCın teri biЋΤÇ (1:55). 

 

1.1.1.3.3. Dilek – Şart Kipi 

Preşova ve Bilaç ağzında kullanılan örneklere bakıldığında yazı dilinden çok farklı olduğu 

söylenemez. Birçok örnekte olduğu gibi burada da ünlü uyumuna aykırıdır. 

Dilek-Şart kipi Preşova ve Bilaç ağzında “-sA” olarak görülmektedir. Olmusuz şekli de 

değişmemiştir, “-mA” ekleri kullanılır. 

yōk kìmse ġelsa de ķìmse  te orda televizyada muabbet yok şini (4:75), 

evı yok˘ìmiş bizım dÀ yōkari e tabi te orda dÀ yokÀrì yitsen da orda kible kardaşım (7:11). 

Tekil                                         Çokluk 

1.  -  Ŧ                                        1. - sAk 

2.  - sAn                                     2. - sı  

3.  - sA                                       3. - sAlAr 

                                                              Tablo.1.1.1.3.3. Kipler, Dilek-Şart Kipi 
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Olumsuz şekli ise:  

Tekil                                      Çokluk  

1. - Ŧ                                         1. ĉitmesak,  

2. - almasan, ġėlmesen             2.  ĉitmesenıs 

3. - olmasa                                3. ĉitmeseler. 

                                                            Tablo. 1.1.1.3.3. Kipler, Dilek-Şart Kipi Olumsuzu 

 

 

1.1.1.3.4. Gereklilik 

Gereklilik çekimi için ek kullanılmamaktadır. Bunun yerine lazım kelimesiyle karşılanmaktadır. 

tamirilazimi olsun e esçì çok esçi biñ āÇāz yetmiş beş çok esçì camì bilım bilım (4:128), 

pişēy ìlaÇsīz te ekmìsın bülmet lazım pırskalÀyÀsīn ekemeyì yemìş (4:154). 

 

1.1.1.4.Birleşik Çekimler 

1.1.1.4.1.Hikaye 

Birleşik çekimde metinlerimizde sadece şimdiki zaman ve geniş zamanın hikaye çekimi 

tespit edilmiştir. 

Şimdiki Zamanın Hikayesi:  

“-y” +”-di”eklerinden oluşmaktadır. 

var˘imiştır ĉüzel şìndi yōk o kÀlktì pėşkir ōyin te o kapÀydiЋΤr o şeyi filcani (4:84), 

kışīn yēçiydi yandan yÀbanĉì ordan bak be (4:80), 

hēpisi sofrada ίturìydiyėlirdi kīş kışın ġėlırdi misafiri anlÀysın (4:70), 

dÀ imiştır dÀ  gāzel olsun te olìy dedem de hēp var˘imiş sōfra kurudìydi (4:70), 

ίdun À ĉidìdık ōn defÀ daġÀ getirelım ίdun kış içın hÀzırlayÀm (4:47), 

Ày içın tütüne idÀr oliydık obrısi hep çindimiz yapÀdık hÀyvanì yaġì ne var birav bilmēt (4:34), 

gideyēm türkiyaya konuşidilen kızlar yÀvaj deydım ben isçileycebilmem (2:35). 

Şimdiki  Zaman  Hikayesinin  Olumsuzu: Diğer zaman eklerinden farksızdır, Şimdiki zamanın 

eklerindeki gibi hikaye eklerinde de aynı şekilde kullanılır. Olumsuz ekleri şöyledir:-mA. 

bir german bir austriyan kırdì ayaġınì e ne daman ben bilmìydım var idi (6:88), 
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midır dìl midır bilmiytık ūh ben fakir idım sora ben gitım taġay ne neyci (6:102), 

bilmiysık bişe hep büle biliyЋâr veç bis bilmìytık hayt nasī divermeyЋâr (6:105). 

 

Geniş Zamanın Hikayesi:  

“-r” ve “- dI” dir. Geçmiş zamanın –di şeklinin sadece “–dü” varyantı kullanılmaz. Diğer 

varyantlara örneklerde rastlanabilir. Bir başka özellik de çokluk kişi ekinin –di ekinin –lar ekinden 

önce gelmesidir, bunu da ağzın yapısal özelliği olarak görmek mümkündür.  

po gelirdın bana ama anan baban nerde diydım oturmatın e şini (6:179), 

pėş ās ero var bìñ˘ero var nasìse Àyvana göre alırdik yapardik 4:223), 

yaġ dίmatisi ya Àlma esķiden yÀpardīk ēpımìs (4:31), 

âsçerilık kırk dordunde Àsker gitīm aylemıs pis aşçer sÀçiş o Àsçerlık ne ĉēçışırdiЋâr tabi kabiЋΤr 

anÀn ĉeçırì babÀn ĉeçırì kardaşЋâr ĉeçırì oni (4:19), 

türÇiyeya gelmişım kat defa giderdım istambola giderdım bursÀya gitmìşım (67:3), 

ziyafetler misafirЋâr gelin alırdiЋâr Çeyis hem Çeyızi hem bildınız Çeyzi (3:51), 

bizım türkÇemıs preşova türkÇesì sülenırdi âksėnnsız (3:23). 

Tekil                                        Çoğul  

1. -ArdIm, -IrdIm                              1.- ArdIk, - IrdIk 

2. -ArdIn,- IrdIn                                 2.- ArdInIs, - IrdInIs 

3. -ArdI,- IrdI                                    3.  - ArdIlAr, - IrdIlAr 

                                                       Tablo.1.1.1.4.1  Birleşik Zamanlar, Görülen Geçmiş Zaman Hikayesi 

Olumsuz Şekli ise : – mA olarak kullanılır. 

gelin ne getirır Çeyzi oni serēr orda kınagecesìbilmem dernek preşovada yok˘imiştır dernek 

yÀpmazdiЋâr dernek (3:52), 

gidesın düĉüne kΣdınlar içın şindi gitmezdiЋâr eskiden çi yabÀnĉì (4:179). 

Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikayesi: 

burda istrumuni bulmadi se câmì bōzulmìşidì o taşЋâ kaybetiЋâr (1:62), 

dübüdüs karpūş orda vurulmişidi kumanovīn karpuş vōyvōda (4:196). 
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1.1.1.4.2. Rivayet 

Preşova ve Bilaç ağzında rivayet birleşik çekim ekleriyle oluşan birçok örnek görülmektedir. 

Bu bölgede rivayet eki olarak sadece şimdiki zamanın biçiminde tespit edilmiştir.  

Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayeti:  

Örneklerde rastlanmamıştır. 

Şimdiki Zamanın Rivayetinin Olumsuzu: de aynı şekilde diğer eklerin olduğu gibi 

değişmemiştir. “-mA” olarak kullanılmaktadır. 

dayânamâymişım yōk ben deyım var çoĉuġum ben küçuġi yaptın telefon (6:95). 

              Tekil                                                Çoğul 

1.  dayanmaymişım                                           1. dayanmamişık 

2.  dayanmaymişın                                            2. dayanmamişınıs 

3.  dayanmaymiş                                               3. dayanmamişЋâr. 

                                        Tablo.1.1.1.4.2. Birleşik Zamanlar, Öğrenilen Geçmiş Zaman Rivayetin Olumsuzu 

Rivayetin şart eki bu ağızda görülmemektedir bu nedenle de hiç örnekler alınmamıştır. 

 

1.1.2. Türetme Ekleri 

1.1.2.1.İsimden İsim Yapan Ekler 

             İsim kök ve gövdelerinden isim yapmak için kullanılan eklerdir. Bu türetme ekleri Kosova 

Türk ağızlarının hepsinde isim köküne ve gövdelerine eklenirken Türkiye Türkçesinden fonetik 

farklılıklar göstermektedir.  

+ ci,+çi,+çı: 

Preşova ve Bilaç ağzında ekin ünlüleri daima düzdür.  

türkiye tÀ onbir senesıde e saf ĉavurЋâr ġelmişЋâr Çimisi yelmiş Çifçılık işlesın burda e kalmişЋâr 

(4:6), 

kundraĉìyidi kundraĉi ÀyakÀbi yapiyōr biz bēş kardaşık üç kıs (3:58), 

zühdi vardar vardır teneÇeĉi o hem tėnėÇeĉì idi hem hōĉayìdi (3:33), 

var˘imiştır işÇiler o imiştır hēp âskeriyÀnın hep askerìya (1:141). 

Preşova ve Bilaç ağzında bu ekin+çe biçimi de özellikle meslek isimlerinde görülmektedir. 

Bunun dışında yabancı dillerden etkilenerek isimden isim yapmaya yarayan Ca(tsa) eki ve daha çok 

meslek adlarında kullanılmaktadır. 
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zÀnaùi çalişirЋâr bukçe duvarçinar ĉadesì orda düÇanlari (3:40), 

dìym alaym kında o doktoriCa ne getìrìy o kıdi bir yerde doġri istìy (6:158), 

ben dìym vėr vėr bana o benım kındımdır o babiCaya (6:160), 

doktoriCaya o gėtìrìy versın çoĉuġa o çoĉuġ dìy ver dey Ànama (6:161). 

+ nci: 

Asıl sayı isimlerinden sıra sayı isimleri yapmaya yarayan bir yapım ekidir. Çoğunlukla 

sadece tek şekilli olarak kullanıldığı görülür. Preşova ve Bilaç ağzında da sadece tek şekilde 

kullanılmaktadır. 

düġün ama sora bu üçüncìsì en küçuġi giti o işledì yaşada sırbiyada işledì ütede biran birin (6:81), 

intan biran davraniy işte yapÀy bişe bişe ama ikınĉidine Àçan aldım (6:79),77 

yaşìyor ben dōġdum bìñ dōkuyüz yìrmi dokuzunci sėne (3:65), 

ne bileyım başlÀdìЋâr ÇalışsınЋâr ēma o vaziyėtler dündi oçınĉi harp bütün yok (3:7), 

ikibir kıs bir çerkėk ikincìsì üç kıs üçünĉìsi iki erkek dorduncìsì iki kıs bir ėrkek böyle (2:34). 

+lık,+luk: 

Türkiye Türkçesinde isimden isim yapmaya yarayan bu ekin, Kosova ağızlarında özellikle 

Mamuşa ağzında +lik biçimi hiç kullanılmaz. Ama buna karşılık Preşova ve Bilaç ağzında +lik “k” 

düşmesiyle sadece +li şeklinde görülmekte, +lük, biçimi ise kullanılmamaktadır. 

uzuñ tÀş dōrt˘üs ķūsur senelıktır odır bìn bÀşının kızì serbez onì (1:67), 

getırecekЋΤr akşamlık getırmiş hizmetÇarka legēnì yıkÀrım  elerıni (1:90), 

yōk ameliyÀt bitì dÀ taşarım hūr hūr Àstalık e şi neden sorarsiniz (1:193), 

doġramaĉì mÀrângoz doġramaĉì marangoz derЋâr e ben girdım alışveriş tırgovina tırcârlık türĉârlık 

(2:14), 

tırgovina işledım birkaÇ Ày braktım astım düÇan marangozluk (2:15), 

türkiye tÀ onbir senesıde e saf ĉavurЋâr ġelmişЋâr Çimisi yelmiş Çifçılık işlesın burda e kalmişЋâr 

(4:6), 

Çöyde e bis hayvânlık liç leşperЋık hayvanЋΤrle gitmìsık hâyvanlarle sārmüsık (4:12), 

                                       
77 “ikinĉidine” kelimesi “c> d” değşmesi sonuncu meydana gelmiştir ve bunun da bölgenin ses özelliği olarak 

açıklamamız gerekir. 
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âsçerilık kırk dordunde Àsker gitīm aylemıs pis aşçer sÀçiş o Àsçerlık ne ĉēçışırdiЋâr tabi kabiЋΤr 

anÀn ĉeçırì babÀn ĉeçırì kardaşЋâr ĉeçırì oni  (4:19), 

çΣkı amerikÀya gitìler suediya ēh çōkluġi preşovadali priştinēy (3:44), 

şindi yaramaz ben ben benım içın ìtiyarlıktan yaramÀy bu yaşamak benım içın (4:77), 

âne türk yėrli he şini kalmìysık var bi otus ķusur âne tabi her pirli mâle büle (4:10). 

+ li:  

Bu ekin ünlüsü de daima düzdür. Bu ekin esas fonksyonu aslında sıfat olarak kullanılan vasıf 

isimleri yapmaktır. Bu yüzden bu eke sıfat eki de denilebilir. Sıfatlar isim olarak da kullanıldıkları 

için, bu ekle yapılan isimler hem sıfat hem isim olarak kullanılmaktadır.
78

 Ama bu ekin diğer işlevi 

yer belirtmesidir. 

burda bu bilaşta te bu Çöylì nice ĉülìysınıs ni Ày başì (4:187), 

bu danedır bu ġelmedır bu ėv biz bim kabileden bu vranyali a bis kōnyali (4:174), 

kalkti hepımız üle imiş esçiden beş˘on çişi liderli arabaylen beş˘on beş˘on kişikarì giderdìЋâr ürtüli 

(4:171), 

süriya del ütede deylen o bombalar o dūmanlΤr o dumanlΤr yezìyЋΤr e hēp ìlaÇli onlΤr (4:156). 

+ sız, +sıs, +sis, + sus: 

Mamuşa ağzında ve Kosova’nın diğer ağızlarında ekin +siz biçimi kullanılmaz, fakat 

Preşova ve Bilaç ağzında +siz biçimi mevcuttur. Bu ekin isimden isim yapma işlevinden ziyade  

yokluk bildiren isimleri yapmaya yarayan bir ektir. Preşova ve Bilaç ağzında bir tek +süz biçimi 

kullanılmaz. Bazı örneklerde z > s ekin başındaki s sesi ötümlüleşerek zéye dönüşür. 

imiştır evo kōyunsus ya hayvansıs ya ev yok imiştır lėşperЋık ērbir ēvde beş alti yedì baş Àyvan 

var˘imiştır (4:227), 

ama pazarlīk yapÀcan pazarsız olmaz sen bakarsın belig dÀ uĉūz (4:220), 

pişēy ìlaÇsīz te ekmìsın bülmet lazım pırskalÀyÀsīn ekemeyì yemìş (4:154), 

derdi ìtiyarЋâr bėdÀva vėrmiş işalla diyen bu ĉami hebili ĉemÀtsìs kalmÀs (4:120), 

onbėş kişi dişarda var  aġır şini yaşamak pÀra vΤr ama yaşamak didım sāle ĉetsızı para anlaysın 

(4:65). 

                                       
78Cemail, Krüezi, Tunalıgil,“Mamuşa Türk Ağzı Özellikleri II. bölüm Yapım Bilgisi”, Çevren  (Toplum,Bilim, Yazın ve 

Sanat) Dergisi, Priştine, 1988a,ss.51 -63. 
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+ ki, (+çi):  

Ses bilgisi bölümünde de ifade edildiği gibi k>ç değişimi yaygın görülmektedir. Çoğu 

kelimelerde “ki” olan ek örneklerde “çi” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ekin asıl görevi zamir ve 

sıfat olarak kullanılan isimler yapmasıdır. 

 İçinde bulunma, bağlılık ve aitlik ifade etmektedir, bir nesneyi bağlı ve ait olduğu başka bir 

nesneye göre veya zaman ve makân içindeki yerine işaret etmek üzere kullanılır.
79

 

var hìstoriyÀdÀ vranyada bėn bÀkmişīm yazÀy a sekìz ĉÀmi âsķeriyanın bu yōkarkì ĉami bu çok ėski 

ĉami (4:107), 

sununçi sonunçi bìkide harb dūymìşınız sis kÀrpuş komÀnovanın o imiş pitivi (4:189). 

 

1.1.3 Fiilimsiler 

1.1.3.1. Mastarlar 

- Iş:  

Bu yapım ekinin içinde sadece “uş” şekli kullanılmaz. Bu ekin diğer varyantlarını örneklerde 

görmemiz mümkündür. 

ama maksıma ėrdım dorù erķėk kızım yok dort düÇan açtım ē işledık hay hayt Àyt ama ĉeliş (2:27), 

bilmem neler tüle isteycılıklen sora hayde gelış ondan sora gidecakЋΤr (4:163), 

bu danedır bu ġelmedır bu ėv biz bim kabileden bu vranyali a bis kōnyali e gìrış çıkış yok˘imiştır 

bur evlere esçiden töle kabileyile yuva (4:175). 

- mAk: 

Bu yapım ekleri aslında masdar ekleri olarak bilinir, Preşova ve Bilaç ağzının metinlerinde 

görülen yapım eklerindendir. -mA mastar ekinin örneğine rastlanmamıştır. 

bir partì ne gìdecaklar seni alsın almazida yėmek ìçmek anlaymisın (4:83), 

bir araziler yaptık ōrda ne kÀ dişÀrda kÀlmamak içın (5:9), 

güveġilen gelsin güveġiye git çıkmak gürüşmek gezmek yōk o vakıt yok˘imiştır (7:81), 

konuşmak alışsın türçě alış sonnâ var˘imiştır kardaşi kÀrisì (7:95), 

                                       
79    Cemail, Krüezi,Tunalıgil,“Mamuşa Türk Ağızları Özellikleri, 2.Bölüm, Yapım Bilgisi”, Çevren (Toplum, 

Bilim,Yazın, Sanat) Dergisi, Priştine.  
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arabayì imiştır inēkle begirle âlmak ben ėvel Àdetler yüzde˘yüz dēġışmìştır (1:122), 

ama şu bāle yėrler ōldi mi ērbirisi serbēs sıkılmak yōk serbes (1:99), 

o sis de mi bülmesınıs çimdır o anasınâ kıskardaşınâ ēpisinē çabūk odaya Boşnaklar demek (1:94), 

kovalamak biЋâĉın durumi te tōdır anlaştenız biЋΤÇtan te odır biЋΤÇ (1:20). 

 

1.1.3.2. Ortaçlar 

Preşova ve Bilaç köyünde ortaç olarak kullanılan ekler şunlardır: - An,-dik, -ık
80

. 

-An 

bΣlana bΣlana bak biЋΤÇ nÀsıl dėlın devılir ikї yüz Àne vÀr˘imiştir (1:2), 

ōkul açılan biЋΤÇta tārçe Àçilmiştır te one ìttedım bÀlkan (1:161), 

aksarÀda bakan hōtel balkan e orda imìştır sefedìn Àbey burda imiştır (1:162), 

türçe bilmem var mi ayleĉek konuşuyor var bilenler onlar ne bilirler türçeyi (3:46), 

çΣalmiştır tabi ama burdan Çikan bu mÀleden Çikan yepmiş (5:12). 

-ık: 

kumanovâ neden neden ĉaurdan kaştì po niçın bişe geçer o bulanīk su (1:167). 

- dik: 

ziyafetler misafirЋâr gelin alırdiЋâr Çeyis hem Çeyızi hem bildınız Çeyzi (3:51), 

bÀbam vefat etìler o zamanki gidìy ki nÀsı dìyim fakirlik bildēnız (5:2), 

deyemeycum bilemiyeceġız çünkü bildımi söledım (5:17). 

 

1.1.3.3. Ulaçlar 

  Kosova Türk ağızlarının genelinde ağızlarında, yazı dilinde farklı özellikler 

göstermemektedir. Preşova ve Bilaç köyünde ulaçlarla ilgili, yapı itibariyle çok fazla farklılık 

göstermezler, Preşova ve Bilaç ağzında en çok kullanılan ulaç ekleri şunlardır: 

 

                                       
80

  Preşova ve Bilaç ağzında ortaç eki –miş örneklerde –ik veya –ık ekiyle kullanılmıştır. 
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- arak,-erek: 

onlar müslüman olarak hep o Àdetler müslüman Àdetleri var şöyle (3:48). 

-(y)A: 

ama toradoġrula doġrula doġrulduk ama gene ĉavurdan Çekìytık (6:74), 

gid giye türçiye çekīlmiş ō imiştir cīyan Àrbi ō imiştir cīyanın âbi deil (1:9), 

bΣlana bΣlana bak biЋΤÇ nÀsıl dėlın devılir ikї yüz Àne vÀr˘imiştir mi yōk mi imiştır (1:2). 

- IncA, - IncAġA:  

Preşova ve Bilaç ağzında sadece bu iki örnekle görülür, geride kalan iki “–unca,-ünce” ekleri 

ise kullanılmaz ama bunların görevlerini diğer ikisi tamamlamaktadır. Bunun dışında Preşova ve 

Bilaç bölgesinde, ulaç eklerinin olduğu örneklerde eğer yönelme eki ondan sonra gelirse “-y” 

ünsüzün yerine bazı örneklerde art damak “ġ”si kullanılır. 

geÇırdık asker sora biz mi neye kÀ o ayaktaşЋâri sonna tÀ bìñınce kÀ o trene (7:52), 

yelıncaya gelin o gėçe yok ĉōrüşmedìk gayrik bis yok şimdi gorüşmemişık (7:80), 

kim olacak o āzüġì on on tort fìlcan koyÀydiЋΤr kim bulacak ē bulancıġa (4:94), 

bulancıġa o āzüġì sėn on tane pìşkir yìydın pìşkir yìdın (4:86),  

nece sırbistan ama koyuverılmiştı o ēpisi hēpisi koyuverınca da türkiyěyi (1:19). 

- ip: 

ō çe oldi bana gelin isteydi ķi beklesīn al em ebip ama saklamişım (1:36). 

-meden, -madan: 

görmeden yōk ni o görmiştır beni ni ben onì görmişım töyle (7:73), 

adēt ĉörmeden Çōr nice Çor haçansen yo yo te görmiştır babam (7:82), 

sÀbale bizi aġÀrmadan bugarЋâr aldıЋâr bitivì Çöyi tutiЋâr te (4:197). 

Zaman eki + mi 

ama şu bāle yėrler ōldi mi ērbirisi serbēs sıkılmak yōk serbes (1:99). 

Ken Zarf Fiil Eki: 

- ken, -çen, -ke: 

negi daman gitım ben o ìmiş aġlarken ama teplen Àġlayimìş (6:34), 
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kalmìş aġlarken âçan gitīm o daman te öyle geçırmidık (6:40), 

buni bulmiştur yolda çokluġīni bulmiştur uyurken kişΣ (6:125), 

hizmetçarkaya çes sanma cüreviimiştırЋâr yok yok sen gēz gez sen gez sen o giterken o hep büle 

büle türlden (1:93), 

şu burda ama ben ben durÀydiken dişarda çÀrşiyle veç çıkmişım  düÇandan ĉidìm (1:104), 

açmÀy kapisi tıkıştım evi ama bakÀy büle e burda mì dedım poştar muhamet bak ta bak bak ōdur dÀ 

der açar kapìy bakta bakta gėne ġėlmiştır gitmiş ütede ça se ki pa na gilirke raìns e halbuki 

gormemiştır (1:88), 

gìderÇen ustra dedì nerey gidìysın dedım düÇana gidìym dedim yürürım he tamam (1:73),  

dėlmişlar ayaktaşlarım arnautlarla gāzel geçırmìsık Àsçerçen ìki (4:22). 

 

1.1.5. Fiilden İsim Yapan Ekler 

Kosova ağızlarında, Preşova ve Bilaç ağzında örneklerde fiilden isim yapan ekler şunlardır: 

- ik,-ık: 

ādenık ūÇak ādenık yok yok iç elazım dìl yÀlnız burūsayÀ bŭrsa (1:204), 

te şinde bugün bu sÀta bÀġrì ama neden baġrì hēp yolūk (1:11), 

gümüktır biЋâşta a evren paşanīn dēdesì güzdınız mi o taşЋârì o bāk (1:65), 

āksek ōca oda se kadınlar nedır o gümük yüs sene üçās sėne eveli oñlâr (1:153), 

oturmişım verık var˘imiştır biriti burada hÀlÀmın kocasì e hÀlÀmın (6:223)81. 

- ti: 

Türkiye Türkçesinde “-tı,-tu, -tü” şekilleri olmasına rağmen, Preşova ve Bilaç ağzında tek 

örnekli  “-ti”  ile görülür ve çok da örneği olmayan bir yapım ekidir. 

başlantìsì even mìsìr bakırЋΤr kaynatmiştırЋΤr Àkşamdan sona gelmiştırЋâr (1:124), 

deyuş deyuş durmay dedım nerden ten tüleysın telefondan nerde kaldın nerde buldun o telefonì anÀ 

dedi ben kalkmişım  cėzıntìde orda (6:132). 

                                       
81  “- ık” eki her ne kadar pasif fiil yapmak için kullanılsa da Preşova ve Bilaç ağzında –miş ekinin de işlevselliğini 

yapmaktadır. bazı örneklerde –miş ekinin kullanılıcağı yerde –ik,-ık eki kullanılmaktadır. Bu da fiilden isim eki 
olarak da kullanılabilmektedir. 



84 
 

1.1.3.2.İsimden Fiil Yapan Ekler 

-le,-la: 

Preşova ve Bilaç ağzında şıkça kullanılan ve örneklerde görebileceğimiz eklerden birisidir. 

Bu ek dışında diğer isimden fiil yapım ekleri kullanılmamıştır. Diğer isimden fiil yapan eklerin 

diğer Kosova ağzlarına göre Preşova ve Bilaç ağzında örneklerine rastlanmamıştır. 

toplanìsık sendensık akşamlıkta Àltmiş gān te öyle gitmişık (1:175), 

ōrtasi biЋâĉın mēhanēler kÀveler çümÇi burda da dÀ bir kat beslēnmişЋâr(1:146), 

ĉamìde ìşallÀ magÀrler ėşekler tekerlenır anlay misın yuvarlanır(4:121), 

dāġāni milēt toplanır bira bi çıkar işte te o çalgiЋΤrlen yapardiЋâr gelin gìtmek kalmak e dāġānler e 

tabi ama (4:134), 

incelen incelenìyincelen incelenìy ama yene doliy ĉemÀt şindi ĉene bugān (4:123), 

günā başlañdì dāġün pazar günü giderdiЋâr gėlinì alsınlar cumadÀn (4:136), 

imişım ne zeman serbiyÀ ÇekıЋdì german girdì biçın ÀstalÀndīm(4:143), 

Àstalandì ama dėyidiЋΤr diyeĉeġlar te ūzūn Àstalīk Àlbuçì yok˘imiştır uzuñ (4:149), 

yemēk yaptiЋΤr tiganiCa toplandi adamlar toplandì hēpisi yediЋâr tiganiCa (7:69). 

 

1.2. Fiilden Fiil Yapan Ekler 

1.2.1. Çatı Ekleri 

Bu yapım ekleri de diğer ağızlardan ve doğrusu Türkiye Türkçesinden çok da farklı bir yapı 

göstermezler. Bu ağızda tek bir fark vardır, o da kelimenin söylenişi sırasında kullanılan eklerin bir 

kısmı kullanıldığı ama yapı itibariyle çok fazla farklılık göstermezler. Preşova ve Bilaç ağzında 

fiilden fiil yapımında en çok kullanılan ekler şunlardır: 

- Iş:  

yelıncaya gelin o gėçe yok ĉōrüşmedìk gayrik bis yok şimdi gorüşmemişık (7:80), 

nedemiş te ō gėce görüşmişık nişÀn po Àçan verdiЋâr beni burēye (7:74), 

gördüЋâr ama corüşìydiЋΤr üteyede a bis yok bis başka zaman (7:90), 

yok kimse görmemiştır hiÇ dÀ iy˘imiştır dÀ se şindi görişìydiЋâr (7:91). 
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- Ir : 

yÀpayЋΤr onì bunì tÀ okul biterìy üteye beriye amÀ uūf o kÀ (1:169), 

- DIr : 

ķimde var misafir biras deġıştırmişık misafirÀ gidìysık sabayÀ (1:176), 

saklamìşım ütiye beriye ütiye beriye büle ve şindi bir ĉün kÀriştirdım (1:39), 

olìy orda bus ne çıkar ona a esçiden kurdurduk iti anlaysın (4:246), 

kurdurduk doldurdiЋâr patiskada yapardiЋâr tōrba bāk doldurdiЋâr (4:247), 

niçin doġdi unukam kız e soraya biñdırdık arabaya getırdık (6:166), 

bu elım da kίyuverdi klÀp ay mırlatıramaym āle mırlâtırìym ama kaldăraym yōkari (7:31), 

gėldık beriye demek burda sonra endırdiЋâr beni burda gėlin e biraz orda daireler (7:67), 

gitmiştırЋΤr arabaya bindırmiştırЋΤr yolÀ atmiştırЋΤr yolda gitmişık (1:117), 

niçin doġdi unukam kız e soraya biñdırdık arabaya getırdık (6:166). 

- n : 

sular asfalt yılışti kūm çok alındi burdan kūm somoliCa Çukarka (1:26), 

dedım bū mu adres burdÀ būlunur mu ēvet dedi bulunur  nerde (1:85), 

sarada ararsen türķiyeda bugün bulunūr ne gitmiştırЋâr bėş alti (1:165), 

o ne kÀ sevendi çi ben ne verdım o bonboneri bāk ben sevındim (6:166). 

- l:             

dobrayìsın kardaşınì tona bid ne kÀ dovilìsık aġlÀytık şÀmi (6:210), 

çümçe eski biЋâÇ sayılır nice bir kasÀbÀ preşova buyanovCa (1:137), 

nece sırbistan ama koyuverılmiştı o ēpisi hēpisi koyuverınca da türkiyěyi (1:19), 

gid giye türçiye çekīlmiş ō imiştir cīyan Àrbi ō imiştir cīyanın âbi deil (1:9). 

- t: 

hēp burdan kūm almıştir ve düşetmiştırЋâr bu dērekazìlarla (1:27), 

onì tāketmişın onì tepelemişın ama Çìmdır o kÀlp kalp olmasa  (1:183), 

kaynatırìydim tütì ìkaydim kıdi belēydım koymÀydık beşiġe    (6:170), 

tallatırΣlım mÀle yanında orda  ikì sėne ben o kıdi baktım anÀsi iç ne (6:169), 
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ayaġım aġırıydi ama Àcıtìydi yok aġırsın Àcıdìy e Àcıdìydi mō (7:19). 

 

1.3. KELİME ÇEŞİTLERİ 

1.3.1. Sıfatlar 

Kosova ağızlarında sıfatlar konusunda sıra sayıları, üleştirme sayı ve kimi eklerle yapılmış 

olan sıfatlar dışında, diğer sıfat türlerinin de kullanıldığını görürüz. Preşova ve Bilaç ağzında en 

çok kullanılan sıfat türleri söyledir: 

 

1.3.1.1. Niteleme Sıfatları 

āksek ōca oda se kadınlar nedır o gümük yüs sene üçās sėne eveli oñlâr (1:153), 

var orda te ona derЋΤr fabrika ama o ey bi küÇük fabrikÀy yirmi otūs argat orda (1:140), 

biЋâÇ yanına yaklaşamamìştıЋΤr eski biЋΤÇ eh eski bilâç bìn bēş yās askėr tārk (1:138), 

başka bi tarafa bulgar bu bu gelmiştır dūnyanın dūnyanın sÀvaşi (1:16). 

 

1.3.1.2. Belirtme Sıfatları 

Türkiye Türkçesinden biraz daha farklı bir şekilde kullanılır. Genellikle iki kelimeli bir sıfat 

ise, birleştirilip tek kelime oluşturulmuş haliyle kullanılır. Bazen de hece düşmesinden dolayı tek 

heceli kelime olarak görülür. 

eve bu eve ġelmişım buraya dedım benın ÀrkadÀşımın ben bilìym ki görei yabÀnci (1:97), 

ama şu bāle yėrler ōldi mi ērbirisi serbēs sıkılmak yōk serbes (1:99), 

hizmetçarkÀ yēmek bi parça ēt çorba falan üledır sen ne oturìysın (1:92), 

te didi ilk sakak ikinci sōl tık tık gitım kovdì amo onın deġil˘imiş (1:86), 

onlara boşnaklâr nerde bū sokÀk e ĉiti aklımdan ancÀ son olmiş bak canım furunĉiyÀ gitīm 

furunĉìyÀ (1:84). 
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1.3.1.3. Sayı Sıfatları 

dāġānler arÀdÀ gēlin ōrtadÀ bir kız ilerde iki kadın ìtiyarler kenara (1:47), 

a babasinın evìnde orda odur musafir orda odur misafir yırmi seneli babada yırmi sene mi yirmi 

ikiyirmi (1:49), 

istambolda onlar imiştır iki kişi mü üç kişi prizrenden ben gėlmişım (1:70), 

te didi ilk sakak ikinci sōl tık tık gitım kovdì amo onın deġil˘imiş (1:86), 

çok kūvetli bi doktōr ìy bi doktōr boaz dort biñ beşyüs sėksen lira (1:190), 

yırmi dōrt Ày imişım Àsker ìmişım sarÀyΠvÀda yirmi dort˘ay imişım (2:10), 

o vakıt üdede onbÀş mı nasī deyler Çâvůş çe onbaş po ē yırmì dort˘ay ütede (2:12), 

altì sene çaliştım altirisından bir˘igi sene bir firmÀ nişte sovyik (2:16), 

bu düÇanle girdım o firmÀya o firmada yidişledım yìrmi sėne more (2:21). 

 

1.3.1.4. Soru Sıfatları 

Mamuşa ağzında “haçın” soru sıfatına rastlanmaktadır. Bu kelime Preşova ve Bilaç ağzında 

ise daha çok “haçan” olarak görülür. “ne zaman” anlamına gelen bu gibi soru sıfatlarının, Balkan 

ağızlarıyla Karadeniz ağızları arasında bir benzerlik bulunduğunu göstermektedir.  

nÀsıl devlice nice bu oda tāle tÀ dìl ama ben o kadar (1:28), 

parça ēt taşìysık a Çìmse bülmì ne taşiysın o etì onÀ murmişın (1:182), 

onì tāketmişın onì tepelemişın ama Çìmdır o kÀlp kalp olmasa (1:183),  

yaşar misīn tabiki bak işde kÀlp o a sen şey Àçan o şeyi etmiysın beşemisın te te o te o âdetler 

(1:184). 

1.3.2.5. Derecelendirme Sıfatları 

Sıfatlarında bu üç derecelendirmeler dışında kelimenin ilk hecesini alıp “-m,-s” seslerler 

derecelendirme yapan sıfatlar da vardır:  

bu ĉÀmiderdıЋâr ìtiyÀrЋâr var bi tabanovCa tabanovCa ütede ēn˘ėsçi ĉÀmilar (4:108), 

ĉelecēys ĉidiĉēyis (pe folşa mir turçişten) bēsbelї bizım türkçe preşova (3:26), 

dübüdüs karpūş orda vurulmişidi kumanovīn karpuş vōyvōda (4:196), 
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var hìstoriyÀdÀ vranyada bėn bÀkmişīm yazÀy a sekìz ĉÀmi âsķeriyanın bu yōkarkì ĉami bu çok ėski 

ĉami (4:107), 

ēn ėsçì biЋΤş esçi biЋâc budur e vÀr bir çöy klinik dellar ütede orda asçeriya (4:96), 

birisì stambōldadır bėnden dÀ gėnç iki sene bāyük kÀrdaşım (2:60), 

gitīrsaydì biЋΤĉa arada sırada şindi biЋâÇ ēn az ēn Àz bìñ ēv tārk bìñ ėv (1:159). 

 

1.3.2.6. Belirsizlik Sıfatları 

Bu sıfat türleri Türkiye Türkçesinde olduğu gibi hemen hemen aynıdır. En çok kullanılanlar 

şunlardır: 

gördüЋâr ama corüşìydiЋΤr üteyede a bis yok bis başka zaman (7:91). 

 

1.3.3. Zamirler 

1.3.3.1.Kişi Zamirleri 

Anadolunun ağzı genel yazı diliyle paralellik içindedir. Yalnız 3.tekil kişi  bazen “u”, 

1.çokluk kişi zamiri “bis”, 3. çokluk kişi da “unnar, unlar” şekinde görülür.
82

  Kosova Türk 

ağızlarında ve özellikle Preşova ve Bilaç ağzında ise, yazı dilinden çokça farklılık göstermektedir, 

bir tek 1.çokluk kişi “bis”,  2. çokluk kişi  bazen “siz” bazen de “sis”, 3.çokluk kişi “onlar ve olar” 

olarak görülür. Mamuşa ağzında ise sadece “olar” olarak kullanılır. 

     Tekil                      Çoğul  

1.  Ben                         1. BiZ 

2.  Sen                          2. SiZ 

3.  O,U                         3. Onlar, Olar. 

                                           Tablo.1.3.3.1. Zamirler, Kişi Zamirleri 

vūrmoya hepisìnì vūrmaya ē mo isiĉak tātün te orda biz okūl (4:199), 

sununçi sonunçi bìkide harb dūymìşınız sis kÀrpuş komÀnovanın o imiş (4:189), 

ama pazarlīk yapÀcan pazarsız olmaz sen bakarsın belig dÀ uĉūz (4:220),  

Àlasın o belìg bakÀr dÀ pÀli alsın anlaysın ama olūr ĉüzel koyun (4:221), 

kızım kızım bėn amcayi çestirecēm ben ben o zamanlar doġu (4:233), 

                                       
82 Ali, Akar, “Muğla Ağızları”, Muğla Üniversitesi yay: 50, Rektörlük yay:30,Muğla, 2006, s. 54. 
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yėmek mì bus dolabında hep bus onlar arzaktan hÀzır ne lazīm dìl (4:250). 

Durum eklerini aldıkları sırada şöyle değişmeler meydana gelmektedir: 

1. Yalın:                      Ben             Sen          O                BiZ              SiZ           Onlar (Olar) 

2. İlgi:                         Benım         Senın       Onın           Bizım          Sizın         Onlarin (Olarin) 

3. Yükleme:                Beni            Seni         Onı/Unı      Bizi             Sizi           Onlari (Olari)   

4. Yönelme:                Bana           Sana         Ona            Bize             Size          Onlara (Olara) 

5. Bulunma:                BendA        SendA      Onda          BiZde          SiZde        Onlarda (Olarda)   

6. Ayrlıma:                 Benden       Senden      Ondan        BiZden        SiZden      Onlardan (Olardan) 

                                       Tablo.1.3.3.1. Zamirler, Kişi Zamirlerinde Durum Ekleri 

benım başlı başımızi Çati altına takÀlīm e bu kadar sōra bu bizım mÀle hep bir˘imiştır bu bizım 

mÀlede bir arkabalık imiş (5:10), 

bir koĉa kari ve koĉa adam ālmüş iki kardÀş bunnar en peşın ben(6:4),  

ġēldım burda tona benden tora iki tane evlentırdım kaynìmì sona (6:5), 

tarafi bēş sene görmedi hìÇ o āldi bir tona banım evЋΤtlÀrım kaldì (6:10), 

yėmek mì bus dolabında hep bus onlar arzaktan hÀzır ne lazīm dìl (4:250). 

 

1.3.3.2. Dönüşlülük Zamirleri 

Bu tür zamirlerde çokça değişiklik yaşanmamıştır, bir tek Preşova ve Bilaç ağzında ve tabi 

diğer bölgelerde olduğu gibi k >ç değişmesi sonucu “kendi > çendi” olarak görülür ve bunun 

beraberinde de Preşova ve Bilaç ağzına özgu olan art damak “Ç” ile de kullanıldığı söylenebilir. 

Mamuşa ağzında ise, orada da k >c değişmesi sonucu “kendi > çendi” olarak görülür. Preşova ve 

Bilaç ağzında bazı örneklerde e > i ünlü değişmesi olduğu için “kendi > kindi > çindi” olarak 

görmek mümkündür. kendi (7:45), çindi (6:228), çėndi (6:226), kindileri (6:187). 

1. Yalın:                                                Kendi                   çindi                      çėndi  

2. İlgi:                                                   Kendinın               çindisinın              çėndinın 

3. Yükleme:                                          Kendini                çindisini                çėndıni  

4. Yönelme:                                          Kendine                çindisıne               çėndıne  

5. Bulunma:                                          Kendinde              çendisınde             çėndınde 

6. Ayrılma:                                           Kendinden            çendiden,                çendisınden, çėndınden 

                                              Tablo.1.3.3.2 Zamirler, Dönüşlülük Zamirleri  

hayvan ben tutmişım ķindi evīmde celìdi kasım anlaysın te öldür (4:244), 

çıksın alsın haçan var˘imiştır ikindisīn beklēmiş çindisi kurban içın Àyvan (4:241), 

şkoЋâsì vΤr âma vÀrdi kocatì tut şindi buriyЋâr kindileri e te bir sene (6:187), 

kavėlere gitmēyЋâr çarşiya çıkmadЋâr çėndi işini işlēyler işi isterler (6:226), 
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çikarirЋâr parayì o kÀ işlerler bakarЋâr çindi işıni dìldirЋâr hayū rakìĉì (6:228), 

vaktìylen herkes bakar kendi işīni (7:44), 

kendi evīne bakar ama onda da çıkÀyЋΤr orda da (7:45). 

 

1.3.3.3. Soru Zamirleri 

Diğer zamirleri Ŧ gibi yazı dilinden çok az farklılık gösteren eklerdir. Preşova ve Bilaç 

ağzında en çok kullanılan soru zamirleri: “Çim, Ne, Nice, Nasıl” dır. Çekim sırasında ise şöyle 

farklılıklar gösterirler: 

1. Yalın:                                             çim (kim)      ne 

2. İlgi:                                                çimın              neyIn (nenın) 

3. Yükleme:                                       çimi                ney(i) 

4. Yönelme:                                       çime                neye   

5. Buluma:                                         çimde              nerdA 

6. Ayrılma:                                         çimden           nedın(neden) 

                                                       Tablo.1.3.3.3.Zamirler, Soru Zamirleri 

 

1.3.3.4. Belirsizlik  Zamirleri 

Başkası 

makìnayÀ geçırmiştırЋâr o Çucuġi asker gitmiştır ē başka yōk imiştır (7:53), 

içtiЋâr yediЋâr hēm bitì te o kadÀr başka yok˘imiştır peşin (7:70), 

yoladım ona lazım ne imiştır te o nişan başka gayrì hiç gelmem gėlmek çıkmak yōk hiÇ tÀ (7:79), 

olìyЋâr viran e töyle başka kerek imiştır te adēt töyle... (7:93), 

başka e te bu deġışmiştır şindi düġānlēr çōk çok çok ÀllÀh eski (1:46). 

Herkes 

goriymisın alÀmÀyada ōnbeş sėne tārkler erÇēn gitmìşler alamÀya çok ēpisi kabilėlen ütede hekes 

çίugЋârlen ütey (62:4), 

vaktìylen herkes bakar kendi işīni (44:7). 

Kimi/Kimisi 

pütünova yÀtì şin mōderno şi Çimisi çikti ÀlmΣnya kimisi isviçre kimisi ütey  biz ìtiyarlar kimisi 

ìtiyarЋâr (4:26), 
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vurduЋâr ē biz burdan kalktìk sonna kaştik obir tÀrÀfına kimisi (4:209), 

o bu gelindır onın Allah verdi bir kıdi bir erkeġi e ey şükür eydırler kimi baktım (4:139), 

koşlug kimi haçan gelìydiler gėlini alsınlar kuşkaЋârını koşluku tona (7:63), 

türkiye tÀ onbir senesıde e saf ĉavurЋâr ġelmişЋâr Çimisi yelmiş Çifçılık işlesın burda e kalmişЋâr 

(4:6). 

Birisi 

ama şu bāle yėrler ōldi mi ērbirisi serbēs sıkılmak yōk serbes (1:99), 

sigaralâri deġişmiştırЋΤr tap tap birisi almiştır maltepe biri imiştır (1:120), 

Çinlerlen o birisi o vΤr var la bole kaç iñsÀn ne bilmēm yėmeġ içmėk ne kÀ isterseñ (3:48), 

sōra birisi gelış yìy oy kalkmiş yeni bi vakıt obārisi yìy (4:58). 

Falan/Falancada 

hizmetçarkÀ yēmek bi parça ēt çorba falan üledır sen ne oturìysın (1:92), 

falancada preşovada imiştır hōĉa o zaman kaÇ sēnē binēm fakat dēdem (2:8), 

ìzmire bergamaya ankaraya eskişeher falan hep o yėrleri bilerım (3:68). 

Hepsi / Heplen / Hepisi / Heptir 

şindi çikÀyЋâr heplen ama biraz eveliçe sėvım haçan verılmiştır (7:87), 

kırmizì künklēr āç dōrt sara Çānkler üç dōrt sara te bāle uzuñ Çümklēr hepisi bakÀyЋΤr (1:32), 

vardır kurÀnì namÀzì ramazânì bayramì onì te hepi te odır müslüman e Àlırsen (1:45), 

bu mÀle te bizım mÀle heptir bir kabilesık bis bizım  kabileden ta bir iki dur altì Ànė (4:51), 

vūrmoya hepisìnì vūrmaya ē mo isiĉak tātün te orda biz okūl (4:199), 

yoarabaylenmatorlengeldìler e bizi koyuverdiler cavurler kīrk Àne ĉavur ayırdiЋâr orda onlÀri 

hepisini (4:208). 

Kimse 

hÀy huy sonna beni da danıdımiş o görmiştır kimse beġenmiştırЋâr ē islÀ işte üle se (7:84), 

çıkmamişık hiç hiç kimse kimse görmemiştır o vakıtÀ yōk nice şindi ni çikÀyЋâr (7:86), 

yok kimse görmemiştır hiÇ dÀ iy˘imiştır dÀ se şindi görişìydiЋâr (7:92). 
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1.3.4. Zarflar 

Şimdi / Şin / Şini / Şindi/ Şi 

zeman yėlì e şin sade nice ben sorÀym şinì yaptin be ĉamìlΤrì (4:115), 

şindì ĉit dāÇanda şte o Çίcuklar kalıpi gitsın kōmpìr alsın şini gen gÀl bunì (4:40), 

yōk ameliyÀt bitì dÀ taşarım hūr hūr Àstalık e şi neden sorarsiniz (1:193), 

o zaman yok˘imiştırЋâr nice şìnde teknoЋogiya tōpraktan künkülēr (1:31), 

saklamìşım ütiye beriye ütiye beriye büle ve şindi bir ĉün kÀriştirdım (1:39), 

nÀsır gitmıştır nē gine kÀ kalmiştır e şindi burdan biЋΤÇ ama biЋΤÇtan (1:6), 

toppa ondan sōna bΣlamiş şìmdi Àltī yis ķusur hÀne (1:3). 

Böyle / Büle / Böle / Büley 

böyle ürtāli çarşaflen çülümlerlen sonna bit giderım (4:166), 

birazg gūrbede da gitīk a böle idi o zemanlar içın Àllah içın 

sülēm  ē aġırdì (4:52), 

ēvet bülēy ayaklarì gideydi böle kolundan tutaydım Àma gözler(6:9), 

saklamìşım ütiye beriye ütiye beriye büle ve şindi bir ĉün kÀriştirdım (1:39). 

Sonra / Sora / Sonna / Sona 

varidigārāmcem gārümcem ondan sora bir sėne gėne evlenùırdım e sonna benım benım evlatlarım 

gayrik oldu (6:6), 

ūdutlardan Àtık ben sot dinlėnìym ondan sōra te bu kiz miyi kocÀsì hìç (1:211), 

biЋΤĉa tüme de bu biЋâcı kalmÀsìЋâr e ordan sōra türk ōrdilΤri ġelmiştırЋâr ōnЋΤri çēndinız ōkìmişīnıs 

būlmişīnıs (1:5), 

toppa ondan sōna bΣlamiş şìmdi Àltī yis ķusur hÀne (1:3). 

araba üçüzlerlen üçüzlerden sonna çiktì atlarle gidecaklar peşinΤ böyleürtāli çarşaflen çülümlerlen 

sonna bit giderım (4:166). 

Üle / Tüle 

dâreler çıkarırЋâr dâreler gēЋır çingėnē karìЋΤr dâre çikarırЋâr burdan üte üle e sānēt (4:133), 

kardaş benden dÀ bāk ben āçüncüsì ìmişım ē tüle işleydık ovadÀ (6:18). 
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1.3.5. Edatlar 

Preşova ve Bilaç ağzında edatlar farklı şekillerde kullanılır. Bazen yabancı dillerde 

kullanılan şekillerde de kullanıldığını görebiliriz. En çok kullanılan edat türleri şunlardır: 

 

1.3.5.1. Ünlem Edatları 

eh, mo, ema, amo, ah, oh, eyy, ū, ūh: 

(eh,ehh): 

biЋâÇ yanına yaklaşamamìştıЋΤr eski biЋΤÇ eh eski bilâç bìn bēş yās askėr tārk (1:138), 

gerdım diyim ne oЋdi tana Ànam ehh dedi o da işlemiştır berbar ayakablari (6:35), 

yapmadi telefon diym eh  dedi madem soraysın dedi diveriym deyo dedi vurmiş (6:100). 

(amo, mo, ema): 

erkeklerım vet amo bu kıd benīm e ben tora aldım o bonboneri (6:163), 

amo oldum fena çindi yo yok çok güñdel olmitın şindi gidìytın kocana (6:216), 

gidìym elemin tanına o alemın alemın amo orìy tenīn ne yapartık yōkıt (6:218), 

burēy mo burda da gitīm doktorЋâra baktiЋâr bişě ìÇ bi iş ama (7:23), 

şini mo klap düştüm kalkamaym kalkamaym mırlayamaym ne āteden ne beriden (7:34), 

ĉavurЋΤrdan yokmiş ema tāle ta ōn birici sėnesınden burdan başlamiş çiksınЋâr (4:5). 

(ah, oh,eyy,ū,ūh): 

tėni bare sen bŭrda ah mori anė koyūvermezdīn giderdım (6:177), 

ōh o şkōdaya bindìydık başka keret ten nÀsı deymitınıs bilmeym (6:45), 

burada hayvÀnlen tagmÀslen tütānlen harmÀn digìdık eyy(6:24), 

ū ί vakıt var˘imiştır bir an dey dÀ yok imiştır te bu kadÀ paralarıda (6:14), 

orda ne daman tora ōh oldì bu tırbìya çikùi balkanÀ oldì ütede (6:43), 

tÀġmidır dìl midır bilmiytık ūh ben fakir idım sora ben gitım taġay ne neyci (6:102). 
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1.3.5.2. Seslenme Edatları 

oy, bre, more, ori, mori: 

(oy, more, bre): 

sōra birisi gelış yìy oy kalkmiş yeni bi vakıt obārisi yìy (4:58), 

ben kocam gėldì diym more biliy misın sen bişe dedi yok (6:103), 

ne var demesın more ne vÀr dedım çoĉuġ dedım büle büle bile olmiş ve ben (6:104), 

ben ne yapam sora ÀramÀm mori ÀramÀm otururum senınle e şindi diyìm oy lėyla koymişım adıni 

oy lėyla (6:175), 

merak oldum çōk fena oldum yapÀy ben olìym telefon nÀna ben deyuşum olìy hade more dedım 

(6:131), 

bu düÇanle girdım o firmÀya o firmada yidişledım yìrmi sėne more(3:21), 

hastalıki ìÇ âyr etmediЋâr bre Çamίra (7:5), 

gitīm bre dünşēher bir yere doktorЋΤra hiÇ gitmirler hayr etsın po içtìydım dÀ aşayÀ yok (7:6). 

(ori, mori): 

ben diym mori ten budala mitın çoĉuġ tüley ten kapaysın dÀ bi (6:93), 

mori burΠyΠ ne vΤr didim vΤr bişey sen divermeysınız dedım burda çoĉuġ (6:99), 

benımlen koyuverme anė bana koyuverme anė gidìym mori(6:173), 

ben ne yapam sora ÀramÀm mori ÀramÀm otururum senınle e şindi diyìm oy lėyla koymişım adıni 

oy lėyla (6:175), 

hiç ori hayr etmey ne hâpЋΤr tāle hâpЋΤrle ordan sonna ġeldım (7:22), 

bėnım kaynanam dìydi e ori gėyìn ori gėlin gėlmitın katabâyâ ō dedım (6:25). 

 

1.3.5.3. Karşılaştırma Edatları 

STTéden çok farklı bir yapıya sahip değiller. 

ne ērkek ni kıs (1:102),  

ni tanâ hamal ni tanar haram (1:130), 

hem tėnėÇeĉì  hem hōĉayìdi (2:33),  



95 
 

ne baba ĉöriyolΤr ne ana ĉöriyolΤr (4:68),  

nice sāti osun nice yemeġì osun (4:151),83 

kōyunsus ya hayvansıs ya (4:226),  

hem adamlarì hem kariЋârì (6:46),  

hem ĉavurЋâri hem ĉavur kariЋârinì (6:46),  

nekÀ kayakmişЋâr neka bosmişЋâr (6:62), 

ne gitirebilırdım ne bēkleyebilırdım (6:107),  

ni yelerlen ni Àyaklarlen (7:3),  

bre Çamίra gitīm bre dünşēher bir yere (7:5), 

nō vakıt nō angi gün (7:46),  

ni o görmiştır beni ni ben onì görmişım (7:73), 

ni kaynanaya çikçişık ni kaynatay (7:85). 

 

1.3.4. Fiiller 

1.3.4.1. Fiil + Ulaç Eki + Yardımcı Fiil Dizilişinde Olanlar 

Preşova ve Bilaç ağzı yeterlilik fiilini olumlu -bil, olumsuz kullanımda ise -u olarak tespit 

etmekteyiz. Kosova’nın diğer Türk ağız bölgelerinde yeterlilik fiili çok fazla görülmese de varlığını 

korur, ancak Preşova ve Bilaç ağzında örneklerde çokça kullanıldığını görmek mümkündür. 

 

1.3.4.1.1. Yeterlilik 

Σlabilırdın vėrebilırdın kız için başka kabile başka kan e tāle (4:177), 

yÀpardım ben ne gitirebilırdım ne bēkleyebilırdım ama (6:107), 

çimdeydīnıs ne zapÀymişınıs başka yėrde Àpabilmişık onlarle bizim onlarle ėvın onın (7:10), 

Àlabilırsinıs onì almìştır onì almiştır bir bir profesor üç sene dort (1:68), 

yapÀmadım ev te bu esçi eve geldim em te burda kaldim gayrì e ne daman (6:86), 

                                       
83  “nice” kelimesi sadece Preşova ve Bilaç bölgesinde değil diğer Kosova ağızlarında da çokça görülen ve örneklerde 

kullanılan bir kelimedir. Bu kelimeyi birçok fonksyonda kullanıldığına rastlayabiliriz. Bu örnekte de karşılaştırma eki 
veya sözcüğü olarak kullanılır. 
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kalktım telefon orda var tüledım yok yok sen kalkamasen öyle o ayaklarlen (6:133), 

dayânamâymişım yōk ben deyım var çoĉuġum ben küçuġi yaptın telefon (6:95), 

bir intan ama ne yapatam ġeldi zeman idÀre Àrarīm ama bu ev yapamadi (6:145), 

bu elım da kίyuverdi klÀp ay mırlatıramaym āle mırlâtırìym ama kaldăraym yōkari (7:31), 

kaldăramâym yok ben demış şeyi yâltmiş yaşına âtmiş bėş yaşına(yum kon) saġlÀm (7:32), 

mırlayamaym hìÇ kaldırì haçan kalkaym kaldırì dışardan kaldırì yok po şüçür gėçe içın (7:36), 

şini mo klap düştüm kalkamaym kalkamaym mırlayamaym ne āteden ne beriden (7:34), 

âstaneden olìm hepdayanìmkalkamÀym hiÇ mırlayamÀym te bu yÀstıklÀr böyle üteye kalır arkamde 

heb (7:39). 

 

1.3.4.1.2. Tezlik 

benımlen koyuverme anė bana koyuverme anė gidìym mori (6:173),  

dedım anam ben bìlseydım ki kalırım yalınız kίyuvermēdīm (6:176), 

tėni bare sen bŭrda ah mori anė koyūvermezdīn giderdım (6:177), 

gezìydım çendım çendım kalkaydım çendım ama yavaş yavaş bu da kίyuverdi (7:30), 

bu elım da kίyuverdi klÀp ay mırlatıramaym āle mırlâtırìym ama kaldăraym yōkari (7:31), 

 ĉavurЋâri yok müslümanlâri veç ĉavurЋΤri e bidi koyverdìЋâr (6:53), 

koyuverdìЋâr bid ĉitīk ėve tona evde çabuk çabuk evėl inekler (6:54). 

 

1.3.4.2. İsim+Fiil Dizilişinde Olanlar 

merak oldum çōk fena oldum yapÀy ben olìym telefon nÀna ben deyuşum olìy hade more dedım 

(6:131), 

ayaklari kırkyok yok bişem yoktur te bende diversın çi merak olayim ben işallâh anam işâlla desın 

dÀ ìy (6:134), 

ama ÀllÀh yardımcì oldi doktorЋâr ütede gündel baktiЋâr valla doktorЋâr çok baktiЋâr ütede ni dėrdi 

sen âlemun tìl oranun arnauù buranın ama yok (6:135). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

1. CÜMLE BİLGİSİ 

 

1.1. YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE VE ANLAMINA GÖRE CÜMLELER 

Bir cümlede yüklemi oluşturan öge ya fiil soyludur ya da isim soyludur. Eğer yüklem fiil 

soylu ise cümle fiil cümlesidir; yüklemi isim soylu ise cümle isim cümlesidir. Bir cümlenin 

yüklemi ya çekimli bir fiil ya da ek fiille çekimlenmiş bir isim olabilir. Her cümlenin bir anlamı 

vardır. Ancak cümleler bu anlamı değişik yapılarla bildirir. Bazen bir yargıyı haber verir. Bazen 

anlamı, soruyla bildirir. Bazense bir duyguyu aktararak ifade eder.
84

 Kökleri, ekleri, bunların 

birleşme koşullarını, birleşme biçimlerini, türetim ve işletim özelliklerini, biçim değişikliklerini, dil 

birimlerinin işlevlerini, sözcük türlerinin ayrımında temel alınacak ölçütleri ele alır.
85

 Bu ağızda ise 

cümleler anlamına ve türüne göre belli özellikler taşımaktadır. Buna göre Preşova ve Bilaç ağzında 

yüklemin türü bakımından cümleler ikiye ayrılır: 

 

1.1.1 Fiil Cümlesi 

Yüklemi çekimli bir fiil olan cümlelerdir. Bu fiil şahıs ve kip eki alarak çekimlenir. 

Türkçede  fiil cümlesi isim cümlesinden daha çok kullanılır. Fakat Preşova ve Bilaç ağzında fiiller 

durumuna göre farklılıklar gösterir. 

kurdurduk doldurdiЋâr patiskada yapardiЋâr tōrba bāk doldurdiЋâr(4:247), 

biñ dokus˘üz kırk ikì sėnesınde preşovadan ben bir arkÀdaşımlengėldīm(3:9), 

dìşardan mì dedi bizım bülecünlumuz Àllah aşkına gėne ĉavurЋâr kurtardilâr(1:192), 

araba üçüzlerlen üçüzlerden sonna çiktì atlarle gidecaklar(4:166), 

ÀllÀ razi ōlsun olardan biraz çok yardıma bulundiЋâr bìde ama ÀllÀ büyāmiş(5:4). 

Fiil cümleleri yüklemin türüne göre ikiye ayrılır: 

 

                                       
84

  Suzana Canhasi, “Mitroviça Türk Ağzı, Cümle Bilgisi”, Belgrat, 1992, Y.L.T. 
85  Kerime Üstünova, “Türkiye Türkçesi Ad İşletimi (Biçim Bilgisi)” Kesit yay., I. bas., İstanbul, Aralık, 2008, s.3. 

http://www.diledebiyat.net/kelime-bilgisi/kelime-turleri/fiiller/ek-fiil-ek-eylem-
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1.1.1.1. Olumlu Fiil Cümlesi 

Preşova ve Bilaç  ağzında olumlu fiil cümlesi olarak çok fazla farklılıklar göstermez. 

Derlemelerde şöyle örneklerde bulunmaktadır. 

arabayì imiştır  inēkle  begirle  âlmak ben ėvel Àdetler yüzde˘yüz dēġışmìştır (1:122), 

kırmizì künklēr āç dōrt sara Çānkler üç dōrt sara te bāle uzuñ Çümklēr hepisi bakÀyЋΤr (1:32), 

üsÇüpte dernek amo şindi bakâym gene gene yapıyorЋâr gene yapayorЋΤr (3:53). 

burda istrumuni bulmadi se câmì bōzulmìşidì o taşЋâ kaybetiЋâr (1:62), 

saklamìşım ütiye beriye ütiye beriye büle ve şindi bir ĉün kÀriştirdım (1:39). 

 

1.1.1.2.  Olumsuz Fiil Cümlesi 

Fiil cümlelerinde eylemin gerçekleşmediğini veya gerçekleşmeyeceğini, isim cümlelerinde 

bir durumun var olmadığını veya olmayacağını anlatan cümlelerdir.
86

 Olumlu bir fiil cümlesini 

olumsuz yapmak için, fiil olan yükleme "-mA" olumsuzluk eki getirilir.  

dedım anam ben bìlseydım ki kalırımyalınız kίyuvermēdīm (6:196), 

tārkiyēy ama bėn yok ayrılmam e şindi madım ben ayrılmam (6:237), 

derdi ìtiyarЋâr bėdÀva vėrmiş işalla diyen bu ĉami hebili ĉemÀtsìs kalmÀs (4:120), 

amaĉene bu harptan sora sündi o ekunumì kÀlmadi (3:42), 

insan yaşamìş dāmimiş nedır o ĉünâh dümimiş (1:59), 

burda istrumuni bulmadi se câmì bōzulmìşidì o taşЋâ kaybetiЋâr (1:62), 

nâsın almìşĭn ĉitmìşīn mì tamam celiysık cualdÀ Àlmamìşım ĉetırmemişık istedì (1:113), 

 

1.1.2  İsim Cümlesi 

Yüklemi isim olan ya da isim soylu sözcüğün ek fiil alarak yüklem olmasıyla oluşan 

cümlelerdir.  Eğer fiiller fiilimsi eklerini alırlarsa onlarda isim cümlesini oluştururlar. Bu ağızda da 

kullanılan bir biçimidir. 

kapìkule bŭrsayÀ bir˘âfta dünüş āç kērek˘imişım sāriyėda se (1:199), 

                                       
86

  a.g.e, s. 142. 
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deġışır âdet slupçanīn deġışır çōok âdet çōk deġeşır düġünler de büle fark var ya orayi çoktur 

(1:57), 

Çēyifle ōrda başkadır o başka dua başa duadır orda başka duadır (1:100). 

nicē dır Çocuk düşünì anasì aciba Àsta midır nÀsıdır te ülilėr ülāmlėr (4:67), 

burda çίuk ütede anasì düşüniy çocuk içın ÀlamÀyada nÀsı dır (4:66), 

ütede cenÀze gėlì o üteden tāle ama esçiden bi çift fÀkirlik var˘imiştır ama dÀ lezētli˘imiştır (4:69), 

âçan ne vÀr neler yemēkler kėyìfì ìmiştır ōturÀsın şini (4:73). 

 

1.1.2.1 Olumlu İsim Cümlesi 

Çēyifle ōrda başkadır o başka dua başa duadır orda başka duadır o araplarda yok yok şinde cidiysık 

biras araparda orada var˘imişıtır ēl ēle (1:100), 

âçan almìşīn nânay nâsın almìşın sen nâsın imişın güveġ Àrabayin (1:112). 

 

1.1.2.2. Olumsuz İsim Cümlesi 

Çoylāler  ēm yalın Àkşam Çoylüler kadınlâr ēp ayrì ayrì yōk (1:125). 

 

1.1.3.  Soru  Cümlesi 

İçinde soru anlamı bulunan; bir konuda bilgi edinmek, şüpheleri gidermek ve düşünceleri 

onaylatmak için kurulan cümlelere soru cümlesi denir. Cümlenin öğelerini bulmaya yönelik tüm 

soru kelimeleriyle soru cümleleri yapılabilir. 

o sis de mi bülmesınıs çimdır o anasınâ kıskardaşınâ ēpisinē çabūk odaya Boşnaklar demek (1:94), 

öyle geldi trııp uturdiЋâr nìçın yemìysın bi kizi bizde ne zeman (1:95), 

onlara boşnaklâr nerde bū sokÀk e ĉiti aklımdan ancÀ son olmiş bak canım furunĉiyÀ gitīm 

furunĉìyÀ (1:84), 

nâsın almìşĭn ĉitmìşīn mì tamam celiysık cualdÀ Àlmamìşım ĉetırmemişık istedì (1:113). 

 



100 
 

1.2. YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLELER 

Türkçe cümle yapısında öğe dizilişi şöyledir:  Özne + tümleçler + yüklem. Yüklem sonda 

bulunur. Diğer öğelerin yeri önem sırasına göre değişebilir. Preşova ve Bilaç ağzında kurallı cümle 

olarak çok fazla görülmez ama bunun yerinde daha çok kuralsız ve devrik cümleler kullanılır. 

 

1.2.1 Kurallı  Cümle 

Yüklemi sonda bulunan cümledir. Bu ağzın cümle yapısı bakımından şu örneklerde 

görülmektedir. 

istecì kardaşımin Çocuġi istedì istedi kıskÀrdaşi dÀ bāk kıskardaşì ālmiştır (1:114), 

başlantìsì even mìsìr bakırЋΤr kaynatmiştırЋΤr Àkşamdan sona gelmiştırЋâr (1:124), 

ōrtasi biЋâĉın mēhanēler kÀveler çümÇi burda da dÀ bir kat beslēnmişЋâr(1:146), 

başha dίrum gēlmişЋâr ne imişЋâr burda türklēr elì beşınden başЋΤmiştırЋâr (1:147), 

burūsayÀ dìlmişım paşaport ÇikarìydiЋΤr ben Çìkarmadım(1:109). 

 

1.2.1.1. Kurallı Fiil Cümlesi 

on dōrt yaşınâ tekayütit tekayüt on dort on dort on dort sėne tekayütit bŭrda otίrurum biras burdÀ 

çalışmÀm (2:32), 

türķiyėnın Çiġırır beligratÀ delar Çaġıdi nÀsı deysınıs onί dÀvetìyė gidersık (2:39), 

türÇiyeya gelmişım kat defa giderdım istambola giderdım bursÀya gitmìşım (3:67), 

ĉavurЋΤrdan yokmiş ema tāle ta ōn birici sėnesınden burdan başlamiş çiksınЋâr (4:5), 

Çöyde e bis hayvânlık liç leşperЋık hayvanЋΤrle gitmìsık hâyvanlarle sārmüsık (4:17). 

 

1.2.1.2. Kurallı İsim Cümlesi 

bāyüġi gitì gore gider priştinėde iķiñĉisi ekonomski çatip çatip˘imiştır (2:30), 

vΤr içki vΤr yėmek var var ambasador kapedan büyük karişìk personâl çimsın (2:42), 

üki üç sÀt orda arabâylen gidėrım hem bitırırsık altide mi sekisde mi nÀsı idi bilmēm maksat 

ordÀyis (2:44), 
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birisì stambōldadır bėnden dÀ gėnç iki sene bāyük kÀrdaşım (2:62), 

demek çimdi seksen beş seksen altì yaşindayim (3:66), 

bŭrdÀ pì seksēn âne türk onlar hep çikma (4:7). 

 

1.2.2 Devrik Cümle 

Yüklemi sonda yer almayan cümlelere devrik cümle denir. Cümlenin yüklemi başında, 

ortasında bulunabilir; ama cümlenin sonunda değildir. Günlük konuşma dilinde devrik cümle çok 

sık kullanılır. Önceden planlanmayan konuşmalarda insan, öncelikle dikkatini söylemek istediğine 

yoğunlaştırır. Cümlenin yapısına ve kuruluşuna çok dikkat etmez. Preşova ve Bilaç ağzında da 

kurallı cümle ve oranla devrik cümleler daha çok kullanılmaktadır. 

saten eli Àltisında imişım sarÀėvÀda asker o zemanlar ġāzeldi Àskerlilık (4:20), 

âsçerilık kırk dordunde Àsker gitīm aylemıs pis aşçer sÀçiş o Àsçerlık ne ĉēçışırdiЋâr tabi kabiЋΤr 

anÀn ĉeçırì babÀn ĉeçırì kardaşЋâr ĉeçırì oni (4:19), 

dırjavalì yok arìysınīz dırjavÀnīn e bìr te o tütün ne işlērdık ĉütürìdık(4:32), 

şindì ĉit dāÇanda şte o Çίcuklar kalıpi gitsın kōmpìr alsın şini gen gÀl bunì (4:40), 

hēyu gìttın āçāzler bātān austos sayidi Àygi daġa balkanÀ ūn getìrecēn anlaştın sen (4:45). 

 

1.2.2.1. Devrik Fiil Cümlesi 

bu fìlçancik oyini ίynardiЋâr tesçì koyÀydiЋâr orda e (4:93), 

anlay misın sen uzatlık tėravìЋΤrì çōk ōturdik çÀrşidÀ çÀrşida ίturìydīk (4:79), 

paşapōrt yorulmìşidīm hÀleb vÀrşavÀ ūdutlardan bıkmişìdim (1:210), 

dübüdüs karpūş orda vurulmişidi kumanovīn karpuş vōyvōda (4:196). 

nece sırbistan ama koyuverılmiştı o ēpisi hēpisi koyuverınca da türkiyěyi (1:19). 
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1.2.2.2. Devrik İsim Cümlesi 

alasınız yėmek içmek to var˘imiştır lezet dÀ isla ēsçiden şindi (4:89). 

yırmi dōrt Ày imişım Àsker ìmişım sarÀyΠvÀda yirmi dort˘ay imişım (1:10) 

askēr uġırlama ēy ēy islÀ imişım imişım Çâvůş Çâvůş imişım (1:11).
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

1. (METİN) 

 

1.1. RAİF  YUSUF 

Kosova 

Preşova- Bilaç Köyü 

Yaş : 84 

Köy : Bilaç 

Konu : Bilaç Hakkında Sohbet 

Meslek: Emekli Berber 

 

-Bilaç eski zamanlarda nasıldı? 

 

(1) o zamanda kÀlmiş bu isım biЋΤÇ kit kide gid gide gid gide bΣlana (2) bΣlana bΣlana bak biЋΤÇ 

nÀsıl dėlın devılir ikї yüz Àne vÀr˘imiştir mi yōk mi imiştır (3) toppa ondan sōna bΣlamiş şìmdi Àltī 

yis ķusur hÀne (4) yēdi yus ķusur hÀne ama gelmedıЋâr kırk ķusur ÇĀyden gēlmiştırЋâr (5) biЋΤĉa 

tüme de bu biЋâcı kalmÀsìЋâr e ordan sōra türk ōrdilΤri ġelmiştırЋâr ōnЋΤri çēndinız ōkìmişīnıs 

būlmişīnıs (6) nÀsır gitmıştır nē gine kÀ kalmiştır e şindi burdan biЋΤÇ ama biЋΤÇtan (7) dÀ bōsnayâ 

bēş yüs ōtuz yedī sēne tarì bōsnadan ne (8) zeman başşamiştır bōsnadan beriye doġri çekīm tamam 

gid giye (9) gid giye türçiye çekīlmiş ō imiştir cīyan Àrbi ō imiştir cīyanın âbi deil (10) imiştır veç 

se serbistan o imiştır baġlì hükumete nice şinde (11) te şinde bugün bu sÀta bÀġrì ama neden baġrì 

hēp yolūk (12) müslümânlarâ nēreye bakarsen müslümânlar Àteşte müslüman kÀn (13) vetim 

müslümânlarda kan doçülì üle imiştır o beşüs ķūsur seneden (14) evelė türķiyay türķiya viyena 

türķiya budinpeşt ama gid gidě (15) gid gidě gid gidě türķiyay kěndì yuvasınÀ ě türķiye kaldì te 

orda (16) başka bi tarafa bulgar bu bu gelmiştır dūnyanın dūnyanın sÀvaşi (17) oЋmiştır deil˘imiştır 

veç se serbistÀ serbistan imiştır yumrūk (18) nice bi yumurta o bitile o balkanden evropanen o şe 

olmiştır türkiyě (19) nece sırbistan ama koyuverılmiştı o ēpisi hēpisi koyuverınca da türkiyěyi (20) 

kovalamak biЋâĉın durumi te tōdır anlaştenız biЋΤÇtan te odır biЋΤÇ (21) imiştır askerìya askerìya 

çekılmıştır kışlalarì bozmiştırЋΤr fūrūnlarì (22) bozmuştırЋâr şadırvanlari bozmuştırЋâr ōn˘ikì çěşmě 

biЋΤştâ (23) yāz dōrt tânē furun biЋΤştâ şadırvanlar biЋΤştâ biz inanmişik (24) çi o kadar neden nedın 
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o sū ġēlmişīr bu çeşmēlere bu şadırvanlara (25) bi sene eray ġadar büyük birhÀmet ġeldì yaġmur 

kopti (26) sular asfalt yılışti kūm çok alındi burdan kūm somoliCa Çukarka (27) hēp burdan kūm 

almıştir ve düşetmiştırЋâr bu dērekazìlarla (28) nÀsıl devlice nice bu oda tāle tÀ dìl ama ben o kadar 

(29) cetirìm dÀ bol dÀ derìn bìr su bì yÀġmur arada sarada ōn (30) ikì ay â kırk ìki Àyvan su gātürdi 

şagaġÀ balkandan ōrda Çōrcuk (31) o zaman yok˘imiştırЋâr nice şìnde teknoЋogiya tōpraktan 

künkülēr (32) kırmizì künklēr āç dōrt sara Çānkler üç dōrt sara te bāle uzuñ Çümklēr hepisi 

bakÀyЋΤr (33) sÀri Àltın altın ÀllÀh ta büyür üküyüz üç yās sene evelì o Çünklēr  

 

-Bulgarların geldiği dönemi ve zorluklarını anlatır mısın Raif amca? 

 

 (34) peşin kemâЋ paşÀ e bu ĉelmiştır otus sekisınde mi otuz yedisinde mi (35) türķiyadan bizım 

Àvanın kocasì Àvanın kocasì getırmişır ve ne zeman (36) ō çe oldi bana gelin isteydi ķi beklesīn al 

em ebip ama saklamişım (37) ūşetmişım Çüni bu bunì bulsa büle bugarlar yōk ne dÀyÀk hÀfıs 

tübeler (38) ne kÀ venì te ka bilır bulgarЋΤrlan ondan sōna hiristiyanЋâ ama ēp (39) saklamìşım ütiye 

beriye ütiye beriye büle ve şindi bir ĉün kÀriştirdım (40) bişeyler būldum o koymişīm ōrda ama 

yitmiş˘o rÀmetli te ōdır 

 

-Eskiden düğün adetleri nasıldı Raif amca gelin nasıl alırdınız? 

 

 (41) adětler aynì adětler deġışmemiştır, ramazan bayramlar o şeler ēpisì (42) e şindi alırsen başka 

bişa Àdetler deġişmiştirЋâr e şindideġişmiştırler dāġānler (43) çōok deġışmiştır düġünler e şindi bu 

düġünlēr harada sarada niĉe franCadan pse biras biras tārkiyadan gėlme peñçesīz tārķiyadÀn (44) 

müslüman de müslüman müslümanın bίynuzlari yoktur müslümanın (45) vardır kurÀnì namÀzì 

ramazânì bayramì onì te hepi te odır müslüman e Àlırsen (46) başka e te bu deġışmiştır şindi 

düġānlēr çōk çok çok ÀllÀh eski (47) dāġānler arÀdÀ gēlin ōrtadÀ bir kız ilerde iki kadın ìtiyarler 

kenara (48) gelìn ortadÀ duvakın ürtüli tak tÀ gelırler ēvıne kēndı ēvınē (49) a babasinın evìnde 

orda odur musafir orda odur misafir yırmi seneli babada yırmi sene mi yirmi iki yirmi (50) üç senın 

yēvıne gelecen senın evıni araycan ama bakalım senın (51) ēvuni nâsır orda nâsır o şey olacan orda 

müimi vardır te o Àdetler (52) deġışmiştır çok çōk yok az çōk aynì aynì ayni yoktur biş fark 

fak˘etmezmiştır (53) yok yok yok e şinde arada sırada Àlırsen Çöyden ķöyē deġışir (54) âdet 

Çöyden Çöye şindi al miratofCın al ternofCayì çünki biras (55) kÀçÀlım otūs kırk kilometro yakın 

getırmeyelım ternofCın teri biЋΤÇ (56) yėdi kilometro çünçi bu ēpisì beni tânayЋâr ama ternofCa ve 

MiratofCa (57) deġışır âdet slupçanīn deġışır çōok âdet çōk deġeşır düġünler de büle fark var ya 

orayi çoktur 
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(muhabet arasında söylediği bir ata sözü)(58) sēnelērlen sēnelērle senelērle (59) insan yaşamìş 

dāmimiş nedır o ĉünâh dümimiş (60) o nedır o ĉünâh e şindi ĉünâh bureya kada ama cel cör cenabı 

Àllah dÀ yol brakmìş 

 

-Eskiden bilacın nasıl bir mimarisi vardı amca bahseder misin biraz? 

 

(61) tabì ama burdan kÀlkıştilâr preşova buyanoCa fÀzzasi preşovÀ çüye (62) burda istrumuni 

bulmadi se câmì bōzulmìşidì o taşЋâ kaybetiЋâr (63) bizım beyzÀt babam amuca çucuklârì evren 

paşanın kıskardaşì (64) onūnle konuşmiş a isimi beyzat bornovÀdÀ demiş nē ne de orda (65) 

gümüktır biЋâşta a evren paşanīn dēdesì güzdınız mi o taşЋârì o bāk (66) tÀş yo yo yok mezâr nice 

bi ĉitınız mi camìyÀ biЋâca e ĉirır o ĉamiyÀ bir (67) uzuñ tÀş dōrt˘üs ķūsur senelıktır odır bìn 

bÀşının kızì serbez onì (68) Àlabilırsinıs onì almìştır onì almiştır bir bir profesor üç sene dort (69) 

sene eveli onlar miştırЋâr prìzrende türķiyÀdan ama profesor stambolì (70) istambolda onlar imiştır 

iki kişi mü üç kişi prizrenden ben gėlmişım (71) yemeġe hem gidìm düÇana var mişitır Àvız yaşar 

havız (72) yaşar dobırçanlì stambolda geçen sene āldi Àllâh kusurlarinì onun (73) gìderÇen ustra 

dedì nerey gidìysın dedım düÇana gidìym dedim yürürım he tamam (74) hayde dedi biras te var 

dedi bir profesōr stanboldan dedi kōnuşâlım (75)  biraz dedi o da türk o köli ama hoca hinç girdım 

selamun aleykum aleykum selam (76) hū nâsılsan ìy misın tap tap dedi koca başЋΤdi e şindi havız 

yaşar diy büle büle (77) budur yērli hìsli hī tamam ya didi bu taşì işinden  (78) veç o taşì ĉōrelım 

evet dedım bìñ başının kızì bìñ başinın  (79) kızì dedım burda ālmiştır biЋâtta hem gāmüştırЋâr À 

bet olmiştır ĉelmiştır ama ne ίkumâk hemen (80) ġelmiştır ōrtâsına te dedi girmişınız hemen 

gelmıştır ōrtasīna dìy (81) evet dedi raif abi dedi bìñ başinın kızì tÀmam dedi sizlėrın senedi biñ 

başinīn kızi dōrt yüs senelık takıldi tamam dedi (82) bu didigirdi tarìyÀ istamboldadır 

 

-Raif Amca buraya misafir geldiğinde nasıl beklersiniz? 

 

(83) ĉidìy misafir arây ōni bulamÀym bulamÀym ama şindi bak bak dìym (84) onlara boşnaklâr 

nerde bū sokÀk e ĉiti aklımdan ancÀ son olmiş bak canım furunĉiyÀ gitīm furunĉìyÀ (85) dedım bū 

mu adres burdÀ būlunur mu ēvet dedi bulunur  nerde (86) te didi ilk sakak ikinci sōl tık tık gitım 

kovdì amo onın deġil˘imiş (87) onın kıskardaşının çimçì arÀyЋâr tık tık kapiya Çikti Çikti ama (88) 

açmÀy kapisi tıkıştım evi ama bakÀy büle e burda mì dedım poştar muhamet bak ta bak bak ōdur dÀ 

der açar kapìy bakta bakta gėne ġėlmiştır gitmiş ütede ça se ki pa na gilirke raìns e halbuki 

gormemiştır (89) amo sāredi takmìş süreti orda küpeklēr de vΣr Àma hizmetçÀrkÀ (90) getırecekЋΤr 

akşamlık getırmiş hizmetÇarka legēnì yıkÀrım  elerıni (91) ama peşkìri ilerì çekir ki hizmetçarkÀ 

gelìy bÀşvermes onì te büledır (92) hizmetçarkÀ yēmek bi parça ēt çorba falan üledır sen ne 
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oturìysın (93) hizmetçarkaya çes sanma cüreviimiştırЋâr yok yok sen gēz gez sen gez sen o giterken 

o hep büle büle türlden (94) o sis de mi bülmesınıs çimdır o anasınâ kıskardaşınâ ēpisinē çabūk 

odaya Boşnaklar demek (95) öyle geldi trııp uturdiЋâr nìçın yemìysın bi kizi bizde ne zeman (96) 

dedì marşelâr uştÀr celır işlesın bişě biz âyrı verìysık ekmēk a ben bu (97) eve bu eve ġelmişım 

buraya dedım benın ÀrkadÀşımın ben bilìym ki görei yabÀnci (98) baġlÀym e sÀbaya kadÀr ūçisız 

mίabbet mίabbet mίabbet ordan bitī āz evının içın ēr biyere (99) ama şu bāle yėrler ōldi mi 

ērbirisi serbēs sıkılmak yōk serbes 

 

-Raif Amca senin hanımla nasıl evlendin,nasıl tanıştın,kim tanıştırdı? 

 

 (100) Çēyifle ōrda başkadır o başka dua başa duadır orda başka duadır o araplarda yok yok şinde 

cidiysık biras araparda orada var˘imişıtır ēl ēle (101) ama ēl yakışmâycak ēl ēle çimçi Çìtap verīr 

kūrân verīr kıs ve ērkek (102) tanaşacÀk büle ēm ayroldi bir dÀi ne ērkek ni kīs oni gözìnì (103) 

gōrmēycak haşeriyat üle dìy ama şinde şinde veriysık başa biro şeye benım düÇan (104) şu burda 

ama ben ben durÀydiken dişarda çÀrşiyle veç çıkmişım  düÇandan ĉidìm (105) svetlanoya svetlano 

ne yapâysınız gülìy o cülìy e sonra yaklaşacak (106) gelecek bana cavur karìsì yelecek e mōre raif 

gidìysık ĉelini (107) Àlalım ne ĉelinì ne gelinì ĉelìni getirìysık bu düġün yÀpmadinız düġün ayda 

alti aydân (108) sonra slavko dinnìy ütede slavko da Çikmiştır sĭs sĭs dìy sıs ĉelin (109) ġeldì alti 

aydân sōnra dāġān şindi da ister arnaut ister kıptì ister o şey tanâşmâk (110) yōk ĉeldi biti elden 

bitis anÀ babÀ tamÀm tamâm şindi bēn ve dayìm dāÇanda gelmiştırЋΤr sorayЋâr 

 (111)(Raif Amcanın kızından Havva İbrahimi bir konuşma modeli) âma ado bak bėnì kız sōray 

senin (112) âçan almìşīn nânay nâsın almìşın sen nâsın imişın güveġ Àrabayin (113) nâsın almìşĭn 

ĉitmìşīn mì tamam celiysık cualdÀ Àlmamìşım ĉetırmemişık istedì (114) istecì kardaşımin Çocuġi 

istedì istedi kıskÀrdaşi dÀ bāk kıskardaşì ālmiştır (115) yo yodokus sėne varmiştır o isteci 

gitmiştırЋΤr ėve ġelmiştır altì yidi Àydan (116) sōñra gārüşmek yōk yÀsÀk dāġān  âraba atì (117) 

gitmiştırЋΤr arabaya bindırmiştırЋΤr yolÀ atmiştırЋΤr yolda gitmişık (118) almişık āle Çoyün Àdeti 

onlÀrı evet çok çok kabul etmemiştırЋΤr (119) yÀri yolda bir Àraba uzâk obir araba beride e bir ōro 

(120) sigaralâri deġişmiştırЋΤr tap tap birisi almiştır maltepe biri imiştır (121) onì oldi arabaya 

getırmiştırЋΤr tıkmişЋΤr içeri iki üÇ kadın getırmişlar o ēm orda da  (122) arabayì imiştır inēkle 

begirle âlmak ben ėvel Àdetler yüzde˘yüz dēġışmìştır (123) evēl dedım bu yōktί yōktί āç gün dōrt 

gün dāġān dāġān ìlk (124) başlantìsì even mìsìr bakırЋΤr kaynatmiştırЋΤr Àkşamdan sona 

gelmiştırЋâr (125) Çoylāler  ēm yalın Àkşam Çoylüler kadınlâr ēp ayrì ayrì yōk (126) kadının başkâ 

ěrkeġīn başkâ odalâi misafirЋâr düzügìysık gelinì (127) Àlalım yās kişì kim asırçanın var˘imiştır 

aydē ama düġān (128) çōk çōk ama kÀdın kadınlarlen erkēk erkeklerlen şìmdì olmaz Àyĭp (129) 

dÀyìsla ĉirmeyelīm denizē se boūlursık 
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- Raif Amca bildiğin bir ata sözü var mı,eski bilacın nasıl bir yerleşimi vardı anlatır mısın?  

 

 (130) dōst ōlma ĉavura pek ìnanmÀ ĉavur ni tanâ hamal ni tanar hamal haram (131) şu ona ìnanma 

dìnsız ìmansızdır te te üle anlattıryam ìtiyarlen (132) se ìtiyarЋΤrdan bū bu uzak tarìdır bū biЋâÇ evel 

bu biЋâÇş hep balkÀn (133) ìmiştır âl Çukarkadan derler somoliCaya kadar bu hep balkÀn (134) 

şinde başa Çok Çok başkÀ ēh şindi gördünis ĉirdınıs biЋΤĉì ē klìseden (135) gördünız mi klìseyi 

klìseden aşÀ bìr ēv yok˘imıştır (136) oimiştır bίşЋūk bilım klìse altına orda imiştırЋâr furunlÀr (137) 

çümçe eski biЋâÇ sayılır nice bir kasÀbÀ preşova buyanovCa (138) biЋâÇ yanına yaklaşamamìştıЋΤr 

eski biЋΤÇ eh eski bilâç bìn bēş yās askėr tārk (139) âskeri burda var˘imiştır o okura şinde nedır o 

ondan sora bir dēpo (140) var orda te ona derЋΤr fabrika ama o ey bi küÇük fabrikÀy yirmi otūs 

argat orda (141) var˘imiştır işÇiler o imiştır hēp âskeriyÀnın hep askerìya (142) ondan sonna 

alnında kışЋâЋâr var˘imiştır kışЋât biliysınız nedır o (143) ě askeriyÀ iki katânÀ bis onlari 

yetişmemişīk biz yetişmemişık yalnıs (144) bu imiştır āküyāz yìrmi ķusur düÇân var˘imiştır biЋâÇ 

eski biЋâÇ şimdi bu dērēden (145) ĉamìdan āteye sÀ sōl düÇan āteyē dāÇan üteyē düÇan (146) 

ōrtasi biЋâĉın mēhanēler kÀveler çümÇi burda da dÀ bir kat beslēnmişЋâr (147) ūş˘olmişЋâr todur 

eski biЋΤş ondân sora beriye biЋΤÇ (148) başha dίrum gēlmişЋâr ne imişЋâr burda türklēr elì 

beşınden başЋΤmiştırЋâr (149) ÇiksınЋâr türkiyeya tÀ yetmìş altìsına kÀdar yetmiş beşıne (150) kadar 

Àltmış dokusuna kÀdar yakın yakın arada sırada seksen ēv(151) çıkmiştırЋâr türkiyeya bìleri çiktır 

çiktır kumanovaya bileri gitmiştırЋâr üskābe üleri gitmiştırЋâr priştinēya şu buradân (152) ne kÀldık 

bis yìrmi hÀnē yìrmi Ànē üküyüz˘elì Àne imiştır hirìstiyÀnlÀr 

 

- Raif Amca eskiden Bilaç'ta kaç türk evleri vardıya da şöyle söyliyim eskiden bugüne kadar kaç ev 

kaldı ? 

 

(153) āksek ōca oda se kadınlar nedır o gümük yüs sene üçās sėne eveli oñlâr (154) oñlâr 

Çüpelerın Çüpelerle neçe o yėrin Çüpeleri gibi obir eli hep (155) ėrķek ėrkekler adamlar islÀ 

ĉörmìy cōrmişınız o taşì odır bìñ başinīn kızì o (156) ġelmiştır prizrēn priştinâ mÀmuşa vΣr 

kumanovâ üsküb vΣr türk (157) ondan sora gostivΣr ne kÀ istersėn çōy vÀrdır vraptiCe üsvan tārk 

çōk (158) var amÀ gid gidē çōk tārk çok Çekıldi burdan kalkıştilar e biЋΤÇ (159) gitīrsaydì biЋΤĉa 

arada sırada şindi biЋâÇ ēn az ēn Àz bìñ ēv tārk bìñ ėv ne (160) dėmek bìñ ēv incenerīn ordÀ 

dōktorun ordÀ hēptenın ordÀ ìlk (161) ōkul açılan biЋΤÇta tārçe Àçilmiştır te one ìttedım bÀlkan 

(162) aksarÀda bakan hōtel balkan e orda imìştır sefedìn Àbey burda imiştır (163) āġretmen ìlk 

ordan sora o kapatì gitì kumanovÀya çektilar (164) kumanovadÀn çektilar priştine priştineden gitì 

türķiyeya arada (165) sarada ararsen türķiyeda bugün bulunūr ne gitmiştırЋâr bėş alti (166) milyōn 

kumanovÀ mÀlesi ona deyler cÀfer mÀlesì o ep (167) kumanovâ neden neden ĉaurdan kaştì po niçın 



108 
 

bişe geçer o bulanīk su (168) tamam te dobırÇandÀ dobırÇanda çıkımayЋΤr mazal şindi türķiyeya 

ėvler (169) yÀpayЋΤr onì bunì tÀ okul biterìy üteye beriye amÀ uūf o kÀ (170) milēt ne çikmìştır ėn 

az ėn az yirmì ķusur milyon (171) müslümÀn olurdi burda yìrmi ķusūr milyar müslüman olurdì 

 

- Raif Amca eskiden adetler nasıldı, misafirlik nasıldı? 

 

(172) tabì sēksen yāzde yüz deyemìym yāzde seksen onlar (173) deġişmiştırЋâr toplantiЋân ēvel 

bēn berber altmiş gān evde (174) akşamlīk yēmemìşım nerde ayaktaşЋârda bu akşam ōtus kişì (175) 

toplanìsık sendensık akşamlıkta Àltmiş gān te öyle gitmişık (176) ķimde var misafir biras 

deġıştırmişık misafirÀ gidìysık sabayÀ (177) kÀ fìlcan oynÀmìşık oni yetışmemişınıs siz e şinde 

āzāk (178) oynamişık o âdetler sānmiştırЋâr şìndi yini âdetler sÀt dorde kÀ (179) ūturur ūçìsız ėve 

geЋır sÀt ikiyē kÀ āçe ikiye günīn ūyūr var mi bu (180) üteda te nasır âdetler deġīşmiştırЋΤr ēr bi 

yerde ēr bi yērde yumrūk (181) tokÀt vurmìş milede ama ĉormìy ĉormìy a taşìysın bişē alında bir 

(182) parça ēt taşìysık a Çìmse bülmì ne taşiysın o etì onÀ murmişın (183) onì tāketmişın onì 

tepelemişın ama Çìmdır o kÀlp kalp olmasa (184) yaşar misīn tabiki bak işde kÀlp o a sen şey Àçan 

o şeyi etmiysın beşemisın te te o te o âdetler (185) şinde arada sırada alalım üle ben fazlÀ ne var bi 

Àstalıġım (186) boġazımda altmiş sekizınden stambōl Àksaray gidersık ürtili (187) çÀrşìya 

aksaraydan çüprìy ceçiysın o zaman Çāpri yok˘imiştır (189) rayizi idi ĉamì bΣlkan lΣmbalΣr saġda 

var˘imiştır bi doktōr prof (190) çok kūvetli bi doktōr ìy bi doktōr boaz dort biñ beşyüs sėksen lira 

(191) aranì ameliyÀt ameliyat bėn ĉirmedım Çimçe dedım iÇerden mi (192) dìşardan mì dedi bizım 

büle cünlumuz Àllah aşkına gėne ĉavurЋâr kurtardilâr (193) yōk ameliyÀt bitì dÀ taşarım hūr hūr 

Àstalık e şi neden sorarsiniz (194) laflari ama ben korkÀrım konuşÀym çōk başka düġün bir kerete 

yok˘imiştır (195) başka düġün bāk düġün˘imiştır Àyni düġün imiştır akşÀm akşam derıda başa 

düner bişi çevırır yōktί (196) ĉirmemız nėreye ne lâzım te şinde iki siz bilìyn Àĉi aġay tamile e 

(197) po tanırdır tam sen Çendì Çendì āzāni ķendi alÀnì bülmiysın nėrde (198) takaysa ĉirme 

başkasana üledır vÀzıyet üledır dāñya cenÀbi ÀllÀh iñsanì yaratmìş 

 

-Raif Amca Türkiye'ye en son ne zaman gitiniz,orada akrabanız var mı? 

 

(199) kapìkule bŭrsayÀ bir˘âfta dünüş āç kērek˘imişım sāriyėda se (200) türķiyay nice kumanova 

hiç hiç hiç dautdėdeda vardır Àmucamıs (201) biЋΤÇliЋâr vΣr demirtÀşaùa vâr hÀlamìn oġli kemâЋ 

paşada var (202) ìtiyarın dayìЋârì izmir bornovo amucalar eskişērde amuca oġli (203) var 

adapazarda ayni türķiyede her bi yėrde vardır çÀġırìyЋâr yōl (204) ādenık ūÇak ādenık yok yok iç 

elazım dìl yÀlnız burūsayÀ bŭrsa (205) imìştır burūsada tramonlar yok˘imiştır bi yėr yōl garajÀ 

çürpriler (206) yok˘imiştır yok yok imiştır şindi bΣlamìş burūsa ohōo ohō (207) demìrtaşa gitìk bir 
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Àtta çikmadım bir yere hÀlÀmin oġli diydi dayì (208) nìye niye çikmirsın nereye gidìm po mu nōmiş 

abi amÀ yērmì sēne uzÀtì (209) burūsayÀ dìlmişım paşaport ÇikarìydiЋΤr ben Çìkarmadım (210) 

paşapōrt yorulmìşidīm hÀleb vÀrşavÀ ūdutlardan bıkmişìdim (211) ūdutlardan Àtık ben sot 

dinlėnìym ondan sōra te bu kiz miyi kocÀsì hìç (212) sōrmadi arabayÀ pōttaya paşaporti yeri 

göstermiş (213) türķiyey gidìysık yėrmì sėne sora türķiya var.. 
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1.2. MAHMUT AHMETİ 

Kosova 

Preşova 

Yaş: 70 

Köy: Preşova  

Konu: Aile Geçimi, Kendi Hayat Hikayesi 

Meslek: Emekli Tüccar 

 

-Nasılsın Mahmut Amca, mahmut amca biraz ailenden bahseder misin, nerden gelmişler?  

 

(1) kizımìy misın ìy misınız teşkür˘ederıs ōtίrūn otίrūn be otίrun be  ίturun ίturun sìs otίrun 

sis sorίn ne bilersık (2) bis sülėrsık âylenen âylenen benım nēnem benım bÀbanın babâsi dobırçÀnЋì 

bÀbÀne (3) türÇē Ànēm miratoCalì arnauù arnautÇe ülmìş nēnem miftì almişt (4) gėne türÇedir birsi 

vranyÀЋì vranyali ne kaçmişlâr on˘ikis on˘iki senesınde (5) amo o türÇe hìç konuşmaydi amca 

deydi konuşursem arnauùçe (6) sis alışmÀsınız türÇe kaybēdersenız türÇey ē tōrdan biz ēm (7) 

müftì imiştır babĉüş benım dēdem üskubte müftì kumanovada kyo (8) falancada preşovada imiştır 

hōĉa o zaman kaÇ sēnē binēm fakat dēdem 

 

-Mahmut Amca biraz senin askerlik anılarından bahseder misin, nerede yaptın askerliğini? 

 

(9) ben âskerì gitmişın Àskerìyē Àltmış birinde altmiş˘iġì altmiş üÇ iki sene (10) yırmi dōrt Ày 

imişım Àsker ìmişım sarÀyΠvÀda yirmi dort˘ay imişım (11) (askere nasılı uğurlandınız?) askēr 

uġırlama ēy ēy islÀ imişım imişım Çâvůş Çâvůş imişım (12) o vakıt üdede onbÀş mı nasī deyler 

Çâvůş çe onbaş po ē yırmì dort˘ay ütede (13) Çalişmişım Àsker sora gėldım bŭrdÀ benım zanÀt 

var˘imiştır (14) doġramaĉì mÀrângoz doġramaĉì marangoz derЋâr e ben girdım alışveriş tırgovina 

tırcârlık türĉârlık (15) tırgovina işledım birkaÇ Ày braktım astım düÇan marangozluk (16) altì sene 

çaliştım altirisından bir˘igi sene bir firmÀ nişte sovyik (17) firmÀ tekstilni kombinat tekstil 

dikeydiЋâr onlar pantol çarşaf (18) budur şudur anlay konfekCiya ben gitmedım yōk çalışìym bir 

firÀda (19) ikiñĉi sene gėne çiġırdiЋâr açıldi gėrmÀnìya işçiler gideydi (20) ben kalırdım yanlī ne 

yapÀym gene dündum ben halışverış yaptım (21) bu düÇanle girdım o firmÀya o firmada 

yidişledım yìrmi sėne more (22) fazlo yırmì sėne yirmi taman yırmì sėne yırmi sėneden sonra aştım 

(23) o taraf bi düÇan tekstil işleydık türkiyâyden kosovaylen sırbistanlen (24) böle 

makedonayayilen orda çalaştık yìrmi sene privatno kendì (25) kaşımıza po se dırjava hükümeù bastì 
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bitì yok evem braktim hükümedi (26) âştım kendi başıma dōrt çocuġum varì dōrt dāÇan açtım 

tekstil murabi konekCiyÀ metraja metraja metraja dōrt düÇÀn (27) ama maksıma ėrdım dorù erķėk 

kızım yok dort düÇan açtım ē işledık hay hayt Àyt ama ĉeliş (28) zaman deyЋâr sataş saman bâtì 

birasÇık kyo kÀpadım bir düÇan bir düÇan (29) bir düÇansav evim emirgan satar tekstil kaybūldì 

âçtık dubaylen te üni ne güriysınıs buni çίcuġlar (30) bāyüġi gitì gore gider priştinėde iķiñĉisi 

ekonomski çatip çatip˘imiştır (31) çalışìydi bŭrda üçiñcisidır zviCrada dorduñisi benımle emirle te 

çalışì  

 

-Mahmut Amca siz tüccarlık yapıyorsunuz oğulunuzla beraber, Türkiye'ye gidiyor musunuz? 

 

 (32) on dōrt yaşınâ tekayütit tekayüt on dort on dort on dort sėne tekayütit bŭrda otίrurum biras 

burdÀ çalışmÀm (33) çōk e ben bi gere ōtίrurum düÇanda tüle po po hanımle var var uñukâlârım 

büyüġì (34) ikibir kıs bir çerkėk ikincìsì üç kıs üçünĉìsi iki erkek dorduncìsì iki kıs bir ėrkek böyle 

ben ne zamÀn (35) gideyēm türkiyaya konuşidilen kızlar yÀvaj deydım ben isçileyce bilmem (36) 

girmey burda aklımayavaş sülenın anlaşÀyım ben ne süleysınıs en nÀsı mahmutabì (37) yÀvaş 

mamudbey yavaş ben ben bilìym preşōvanīn diyalėkti (38) atürķiyanın dÀ bülmeym ha bis türkler 

belgrat üÇ sen mı dōrt mì ambasada (39) türķiyėnın Çiġırır beligratÀ delar Çaġıdi nÀsı deysınıs onί 

dÀvetìyė gidersık (40) ben gidėrım her sėne hem ÇucuġlÀri çıġırırlar ama bėn giderım bir sėne 

Çocuġ da ġeldì var burda bir˘iki (41) dōrt dōrt kişi var fÀzla ama bis dort kişi her sene gidėrsık 

beograttÀ hotel hayan hotel hayat orda var (42) vΤr içki vΤr yėmek var var ambasador kapedan 

büyük karişìk personâl çimsın (43) sen ben diverìm bu benim fiЋân fiЋân fiЋân fistek buyrun böle 

girırsık yiyersık içersık (44) üki üç sÀt orda arabâylen gidėrım hem bitırırsık altide mi sekisde mi 

nÀsı idi bilmēm maksat ordÀyis (45) ordÀ var pop var hōĉa var mıñìstaş var başbakan 

yίgoslavyÀnın (46) vÀr var kosovadan var bosnadÀn vÀr herbir ripublikadan Àltı ripublika imişık 

yίgoslÀviyÀ hēpisne Çıġırır Àmbasador pubilika her bir nÀsı diyem te var (47) düverdım hōĉa pop 

prosor minìstaş başbakan e var ōfiCėr mornâr var dur mornâr beni i (thojn) mornar var o (48) 

Çinlerlen o birisi o vΤr var la bole kaç iñsÀn ne bilmēm yėmeġ içmėk ne kÀ isterseñ 

 

-Mahmut Amca, Preşova'da türkler olduğunu ve burada yaşadığını biliyoruz, siz buraya nasıl 

geldiniz, nerden gelip buraya yerleştiniz? 

 

 (49) bizım (fisit çüş i thoyşin fisit) bìzım kâbilė hayt bisīm kabìlė şkodradan kōñyaya kaç yüz yaş 

(50) bilmem kōñyadân prēşovaya gelmişler paradėda mi ne bilìyım (51) nÀsı maksÀt şkodradan 

almişım ben stambίlda tarì arhivada ordan preşovaya (52) preşovada orda kÀlmişık ē amÀ gėlır 

zaman biz˘imìşık ī kabìlė (53) spahilâr (fis THaÇ) ē ama sırbistan turtura budur şudır babomın (54) 
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acolÀri kardaşlarì budur şudun türkiyÀy çıkmıştırlΤr sΣf biz bir ėv (55) kalmişık burda o kabìlėden 

bir ėv tairÀ kabilēr vâr onlar da (56) gitmişЋâr dÀ gėÇ türkiyΠdÀ burda bizım kabìlė şimdi sΣf benım 

(57) kabìlė ne vâr ēm bir bir yėdì biri sekis dÀyrak nasī dėrlar bis (58) dėrsık şoka yėdì var a bi 

kabìlė saf bi şamış şimdi bizım kabìlė (59) bir dōrt ėv ben dort Çōĉuk dōrt ėv kÀrdaşım hėnım 

kÀrdaşÀrım (60) birisì stambōldadır bėnden dÀ gėnç iki sene bāyük kÀrdaşım (61) var üç erkėġi iki 

kızi ė çίcuklΣr düverdım kaÇ maksım var (62) onlar onlar kişmen e başkÀ bìlmėym ne dėyim böyle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

1.3.SAMİ QERİMİ 

Kosova 

Preşova- Bilaç Köyü 

Yaş: 85 

Konu: Sohbet, Eski Dönemlerde Preşova 

Meslek: Emekli Öğretmen 

 

-Sami Amca bize biraz Preşova'nın eski halini anlatır mısın, orada ne kadar yaşadın? 

 

 (1) yirmi sėne ordaydik işte ekerdık artık onun iÇīn oyle ėvelden var˘ìmiştır prōblemleri ama (2) o 

kadar da yōk çünçi sırplar da ne yaşardi preşovada onlar da Çok (3) zengin dìlidiler ondarda 

fukurÀydiler vaziyėtleri āÇ dort hėkter tre katır hekter tok baġ (4) dikuş ne ki insanlar on iki zanatli 

çalışirdiЋâr e mēmurЋâr ōnlarındi baġЋi (5) hēpsi onlar yavaş yavaş arnauùların ōkuduЋâr arùık âçıldi 

(6) mėktebler arnautÇaya yetışti skuÀdreten işte inĉinėrler profesorЋΤr onların (7) ne bileyım  

başlÀdìЋâr ÇalışsınЋâr ēma o vaziyėtler dündi oçınĉi harp bütün yok 

 

Sami Amca sen preşovada yaşadın ve sonra priştineye çalışmaya geldin, nasıl bir hayat vardı o 

dönemlerde, hangi dillerde konuşuluyordu okullarda? 

 

 (8) ē hÀriĉì bir lisė arnauù ìlk defa kosovadan arnautÇė mėktebì aÇıldì (9) biñ dokus˘üz kırk ikì 

sėnesınde preşovadan ben bir arkÀdaşımlen (10) gėldīm e sōra mėktebi âÇıldì mėktebì devam etìk 

priştınede (11) o zaman o vakıt dōrt sėne Àrptan sora dündüm preşovaya (12) ordÀ biras ίtūrdum 

bir sėne mi ne yeniden devam ēddık (13) mektebi priştineye e ordan çīkdık liseyi bitirdım 

priştınede ōndan (14) sora beligrada gìtım e yüksėk mektepi fakuЋteyi gitım zirÀt fakuЋtėsì (15) 

agronomì derler ütede onì bitırdım ondon sora preştinaya (16) dündüm orda yaşadīm dort yıl 

çalıştīm zirÀt (çüş ithojn ) meslēk meslēk (17) preşovada kaldım Çok (çüş pi thojnpenziomit) 

ėmekli o zemÀnda (18) derdiЋâr tekayāt tekayāt onlar ondan sonra priştineye ĉene gėldık (19) 

preşova bi Çüçük kasabÀindì kasabÀĉik dorù beş biñ nufus vardi (20) e türkçe konuşuyordiЋâr 

konuşurdiЋâr söylėrdiler bir kaç ayile onlar (21) türk zemanında memur˘imiştır dovlet memurЋârì 

yauù askerìyan (22) albaym zabit zabitlėr zanÀtlìler türcÀrЋΤr onlar türçe konuşurdiЋâr (23) bizım 

türkÇemıs preşova türkÇesì sülenırdi âksėnnsız (24) vÀr˘idi ferk gilan türkçesınden gilanda 

bilırsınız nÀsı konuşurЋâr (25) ĉōldım ĉìtım preşovada yok onlardan ĉeldım ĉitīm (26) ĉelecēys 

ĉidiĉēyis (pe folşa mirturçişten) bēsbelї bizım türkçe preşova (27) türkçesì bėnzerdì āsküb 
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türkçesine türçēnĭn okuli yok˘idi mėktepi idi (28) türçe benım zemanında ėskiden var˘imiş türken 

ilk okūl (29) var˘ìmiş ne derdì onın aùında rujdìje var˘imiş inik kızlar içınde ütede amo (30) Àrptan 

sora sırpÇa yâlınıs sırpÇa kōnuşuyōr okurdu ōkurduk (31) yavaş yavaş türķiyēya gitìler preşovada 

üsÇüb me üsÇüpte (32) nerde türķiyΠ bizım da akrÀbamiz akrabalarımiz ĉitì benım ġayınpedėrĭm 

(33) zühdi vardar vardır teneÇeĉi o hem tėnėÇeĉì idi hem hōĉayìdi (34) sarık hâfız˘idi sora ütede 

evlendì benım halam da gitì onlar (35) gitìler bergamaya orda yaşÀdiЋΤr orda Çocuklarìn torunlarì 

dōġdi (36) e ìtiyarЋΤr üldi gēnçler kaldì sonra benım kayinçėler de bis kayinçė (37) derıs benım 

kÀrimın kârdaşi evliyidi üç üç Çocuġu var˘idi üç kıs ē iki (38) erçek bir kıs onlar mektėbi 

okumadiЋâr çaliştiЋâr ahçi ē onlarda (39) derlar üldiЋâr çocuklari da üldi vefat eti torunlarì kaldi aynì 

(40) zÀnaùi çalişirЋâr bukçe duvarçinar ĉadesì orda düÇanlari (41) preşovadan indūstri yokkım sōra 

çaliştık bişe yapıldi preşovada (42) amaĉene bu harptan sora sündi o ekunumì kÀlmadi nÀsı (43) 

yaşiyolar bunlar bilmiyorum çalışirЋâr dişarida isviCrede germÀnyadan alamÀnyadan (44) çΣkı 

amerikÀya gitìler suediya ēh çōkluġi preşovadali priştinēy (45) de ġeldiler fuş kusova ōrda da 

yaşırЋâr şimdi preşovada (46) türçe bilmem var mi ayleĉek konuşuyor var bilenler onlar ne bilirler 

türçeyi (47) ama dÀ seyrek dÀ seyrek kÀlmadì kÀlmadì e başka ne sünenır 

 

-Sami Amca preşovada nasıl hayat vardı öğrendik,peki orda düğünler nasıl yapılırdı? 

 

 (48) onlar müslüman olarak hep o Àdetler müslüman Àdetleri var şöyle (49) birileri dÀ devam 

ediyorlar o şeye adētlerıne ama şindi dēġışti (50) düġünlėr dìl o esçi düġünlėr şimdi salōnda 

yapayorЋâr düġünleri bir vakıt evdi (51) ziyafetler misafirЋâr gelin alırdiЋâr Çeyis hem Çeyızi hem 

bildınız Çeyzi (52) gelin ne getirır Çeyzi oni serēr orda kınagecesìbilmem dernek preşovada 

yok˘imiştır dernek yÀpmazdiЋâr dernek (53) üsÇüpte dernek amo şindi bakâym gene gene 

yapıyorЋâr gene yapayorЋΤr (54) e başka adētler işte böyle müslüman adētlerì 

 

-Sami Amca biraz kendi ailenden bahseder misin, nasıl bir hayat yaşıyordunuz preşova'da kaç 

kardeşsiniz? 

 

(55) esçiden bizım familya (çüş i thoyn) ayle benım dēdem vrÀnyada (56) yaşamiştır vrÀnyadan 

dünmiştir biЋΤĉa benim babam biЋΤÇta (57) dōġmiş bis preşovada dōġduk onlar biЋΤÇtan preşovaya 

geldiler babam (58) kundraĉìyidi kundraĉi ÀyakÀbi yapiyōr biz bēş kardaşık üç kıs (59) kardaş 

sekiz iÇi kardaşim üç kıs oldì ōn e işte o zanÀtlen ìdarė ētmiş babam (60) Çiflık yōk fabrikalar yōk 

bişē yōk çekiçlen (kurĉo ska pasen) (61) (e çüştu) ē ama ben ōkudum kardÀşЋârim okudi kıs 

kardaşЋârım da içi (62) mualimdi biri u dÀ ìy yaşadi ne mektep okumadi üle damla kasi yerden 

diveriy(ayo çi spatşkol ma mire ka kalu) (63) e şindi benım kardaşЋΤrım obir dünyayÀ (64) gitìler a 
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ben kÀldım öz kardeştan ben üç kıs kardÀşım saġ haЋΤ daha (65) yaşìyor ben dōġdum bìñ dōkuyüz 

yìrmi dokuzunci sėne (66) demek çimdi seksen beş seksen altì yaşindayim  

-Sami Amca Türkiye'ye gittiniz mi ? 

 

 (67) türÇiyeya gelmişım kat defa giderdım istambola giderdım bursÀya gitmìşım (68) ìzmire 

bergamaya ankaraya eskişeher falan hep o yėrleri bilerım  

 

-Sami Amca preşova'da ne ekilirdi o zamanlarda? 

 

 (69) benpreşovada en çok tütünlen çalıştim ben meşgulen (aştuthoyn) var˘idi depo (70) tütün 

deposu e o yìrmi sėne o vazifede o işteydık bizde ekērdiЋâr dÀ çōk duhon dersin 
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1.4. HASAN MEHMETİ 

 

Kosova 

Preşova- Bilaç Köyü 

Yaş: 80 

Köy: Bilaç 

Konu: Bilaç’a Nereden Geldiniz, Nasıl Bir Yaşam Var Bu Köyde? 

Meslek: Emekli 

 

-Hasan Amca siz bu köye nasıl geldiniz, nereden geldiniz? 

 

(1) esÇi dersık esÇì türkiyasın bizim kabile ġelmiş türkiyadan onìda kōnyada (2) bizım kabile 

kōnyadan gėlme bureya bilım türk mÀle kōnyada (3) bizım kabileden var˘imiş onlara demişЋΤr te 

umudin tek (4) umudin ney isımdi o mÀle nėyse e burda biz purda bu biЋΤÇ bitìvì imìş türk (5) 

ĉavurЋΤrdan yokmiş ema tāle ta ōn birici sėnesınden burdan başlamiş çiksınЋâr (6) türkiye tÀ onbir 

senesıde e saf ĉavurЋâr ġelmişЋâr Çimisi yelmiş Çifçılık işlesın burda e kalmişЋâr (7) te üle ē ben 

yetıştım bŭrdÀ pì seksēn âne türk onlar hep çikma (8) hep seksēn âne yetıştım sonna bŭ elì 

altisındân başladi türkler (9) çiksınlâr burdan türkiyeyΠ hayt ayt ayt ayt çiktì hepìsì kâldık oniki 

(10) âne türk yėrli he şini kalmìysık var bi otus ķusur âne tabi her pirli mâle büle (11) etabi bìr 

ėvidik olduk dōrt ėv dōrt ėvden şindi oldik yakın on˘ėv anlaysın ayni bāk çίuklâr bilìsın esçiden 

düverìm esķiden burda (12) Çöyde e bis hayvânlık liç leşperЋık hayvanЋΤrle gitmìsık hâyvanlarle 

sārmüsık (13) hayvanЋΤrle her bi şey anlÀysın nìce ėvde kÀdınlar leşperЋık (14) hayvΣn sade 

hayvΣnЋârlen nizamìsık e tāle e var bu (15) mÀle te bizım mÀle heptir bir kabilesık bis bizım  

kabileden ta bir iki dur altì Ànė (16) çıkmìşЋΤr altı âyne bizım kabileden bugün üzmir burūsada yāz 

(17) âne olmiştır pesah pės haneden yüz Ànesi o başka yėrlerden dÀ (18) stambolda vÀr izmirde vÀr 

bu bi kumut neydi o çok yėrde vÀr  

 

-Hasan Amca askerliğinizi nerede yaptın, nasıl geçirdiler seni askere giderken? 

 

 (19) âsçerilık kırk dordunde Àsker gitīm aylemıs pis aşçer sÀçiş o Àsçerlık ne ĉēçışırdiЋâr tabi 

kabiЋΤr anÀn ĉeçırì babÀn ĉeçırì kardaşЋâr ĉeçırì oni (20) saten eli Àltisında imişım sarÀėvÀda asker o 

zemanlar ġāzeldi Àskerlilık (21) derdi yok yokidi burda hâinЋıknice bugünerde bis bėnım iÇın (22) 

dėlmişlar ayaktaşlarım arnautlarla gāzel geçırmìsık Àsçerçen ìki (23) sėne yīrmì dōrt˘ay asker yapa 
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yapım po ko aralık işte gēne geldık gel gel leşperЋık ama işte de (24) ayde bakÀlım üçüzlerlen 

hayvΣnЋΤrlen sār ek tātün (25) ėk mìsır ėk leçperlık ìşte te onì şin kΣlkì o leşperЋık şinin (26) 

pütünova yÀtì şin mōderno şi Çimisi çikti ÀlmΣnya kimisi isviçre kimisi ütey  biz ìtiyarlar kimisi 

ìtiyarЋâr (27) kÀlmisık burda anlaysın tāle tütün ėkerdık başka tütün en (28) çok bizım muhit burda 

tütün hep işlemiştır te o tütün˘ilen saġ kÀlmiştır dėlım (29) misìr olsun buġdÀyìsi olsun kompiri 

olsun çindimızden (30) pazar yokmiştır gidesın nice būgün sav git pazarÀ Àl bėş ìlo kompir yo al 

patlìcan (31)  yaġ dίmatisi ya Àlma esķiden yÀpardīk ēpımìs bis (32) dırjavalì yok arìysınīz 

dırjavÀnīn e bìr te o tütün ne işlērdık ĉütürìdık (33) dırjavÀy te o tütünle idÀrė ίlurdık bi sene içın 

on içi (34) Ày içın tütüne idÀr oliydık obrısi hep çindimiz yapÀdık hÀyvanì yaġì ne var birav bilmēt 

(35) ayvan bilmeti hep çindimizin o kolaġım onlar ülimiştır a şindi (36) paran vÀr amo yalın içi 

asın pazardÀ Àlasīn bālmetì ne başkasi (37) nÀsıl istėr a başka ne pojiş gėlirdi misafır orda bilmeti 

anatık  koca (38) karìlarda aman ne moj bizım o şey yaġì hurdasi ordÀ tütüni o şey hēpisì yemek 

oni yok desīn git düÇanda (39) al bìşe nÀsıl ĉel düÇanda Àlsınlar kimìsinın hep o ama şini şindi 

başka (40) şindì ĉit dāÇanda şte o Çίcuklar kalıpi gitsın kōmpìr alsın şini gen gÀl bunì (41) sorÀ 

bostÀn bostÀn yapardık çindımızē dÀ satÀrdīk bostÀn bis o zemanlar ben sÀtmişım e şini pazarda 

alacÀsın yōk (42) işlemìy işlemēy kìmse tōprak işi yatì toprak bitėvi ìşlemiyolar niçin (43) gėnÇler 

çıktì dişÀri ìtiyalar ne ÀpacÀklΤr te traktor durì (44) ordÀ ama kìm işlesīn yok kim işlesīn a ėsçi 

zemÀdÀ üçüzlerlen (45) hēyu gìttın āçāzler bātān austos sayidi Àygi daġa balkanÀ ūn getìrecēn 

anlaştın sen (46) traktorlen gidìysīn iki defÀ gidìysın bi kış iÇīn getirìsın (47) ίdun À ĉidìdık ōn 

defÀ daġÀ getirelım ίdun kış içın hÀzırlayÀm (48) ōn ōn cün lÀzım gìtmek ίdun gėtìrmek ē bi kışì 

yėÇirmek (49)  şin sėn traktor ordÀ iki defa gidìsın traktorlen bėş kubik (50) uduñ bütün kīş iÇın 

amÀ gene gėnçler istemeyolar işçì istemēy gençler (51) a bis ÀyvΣnЋΤrle da gitīk lėşperЋık te yaptīk 

ne var (52) birazg gūrbede da gitīk a böle idi o zemanlar içın Àllah içın sülēm  ē aġırdì (53) çok ama 

var idi rÀtlık neden e şindì şindi sōfra ēsçiden bülmesıs (54) ēpımıs sofrâda yērdık ėkmēk bi sōfra 

büle ēpımıs Àkşamlīk ġelır miydi akşam (55) ēpisi sofraya oturÀcak ekmēk yėsın anlÀysın (56) 

anēm yapmìş ne yapmìş yėmesler ēpımıs sofrada şindì sōfra kÀlkì şini (57) te büle mÀkak kim nasī 

yelıse yìy sofraya ķìmse oturmay (58) sōra birisi gelış yìy oy kalkmiş yeni bi vakıt obārisi yìy (59) 

sōfra kalktì bėrėket te kÀlktì Ànlaysīn  e şini yÀġır hėsaplΤr pÀra vÀr (60) miletē amo Àsretlık ta çōk 

bi bar anasì babasì burda çίūklar dişÀrda unūkalΤr dişÀrda anlaysın sen e Àsretlık çok (61) ōldì bura 

şindi dìl sır burda nìce tārkiyada da āle ēpisì dìşardÀ (62) goriymisın alÀmÀyada ōnbeş sėne tārkler 

erÇēn gitmìşler alamÀya çok ēpisi kabilėlen ütede hekes çίugЋârlen ütey e şindi e milėt (63) daġıldì 

şini tāle benīm ne yalova şindi o bi çίuk dişÀrda (64) unukÀlar bŭrdÀ gėlin burdÀ iyım ÀllÀtan Àmd 

olsun iyım rabüle kÀlmiştık tek bi kişi koyde ōn kişi (65) onbėş kişi dişarda var  aġır şini yaşamak 

pÀra vΤr ama yaşamak didım sāle ĉetsızı para anlaysınşini anasì (66) burda çίuk ütede anasì 

düşüniy çocuk içın ÀlamÀyada nÀsı dır (67) nicē dır Çocuk düşünì anasì aciba Àsta midır nÀsıdır te 
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ülilėr ülāmlėr (68) olìlâr çimse ne baba ĉöriyolΤr ne ana ĉöriyolΤr ne çίuklar ālì (69) ütede cenÀze 

gėlì o üteden tāle ama esçiden bi çift fÀkirlik var˘imiştır ama dÀ lezētli˘imiştır yaşamak (70) dÀ 

imiştır dÀ  gāzel olsun te olìy dedem de hēp var˘imiş sōfra kurudìydi (71) hēpisi sofrada 

ίturìydiyėlirdi kīş kışın ġėlırdi misafiri anlÀysın (72) o kompìrì orda kaynat kompır yok pėÇėnka 

pėÇėnkaЋΤr tıka (73) âçan ne vÀr neler yemēkler kėyìfì ìmiştır ōturÀsın şini (74) yōk kìmse ġelsa de 

ķìmse  te orda televizyada muabbet yok şini (75) bÀk televiziyÀnın bÀk bak resımì orda mūabbet 

yok bişē yok ni ġelsa da (76) ķimse misafir ni der mi desedey vΤr misafirim gėl ίturÀlım yōk yok 

(77) şindi yaramaz ben ben benım içın ìtiyarlıktan yaramÀy bu yaşamak benım içın e (78) yōrmìym 

e yōrmìym benım dedìm doġrì için ēsÇiden ĉelıdi Àvtalarle misafirЋâr (79) anlay misın sen uzatlık 

tėravìЋΤrì çōk ōturdik çÀrşidÀ çÀrşida ίturìydīk (80) kışīn yēçiydi yandan yÀbanĉì ordan bak be bu 

(81) yÀbanĉì nereye gidìy bē À bu yÀbancì Àshandadīr e Àsanda bu akşam misafir gidecēsīk 

akşamdan sōrÀ (82) fìlcancìk ōynayÀlīm pėskìr e bülmem neler e sorÀ çim yėnecek yėnıldì (83) bir 

partì ne gìdecaklar seni alsın almazi da yėmek ìçmek anlaymisın (84) var˘imiştır ĉüzel şìndi yōk o 

kÀlktì pėşkir ōyin te o kapÀydiЋΤr o şeyi filcani (85) o āzāġi e bulacan āzāġi nerde o āzük (86) 

bulancıġa o āzüġì sėn on tane pìşkir yìydın pìşkir yìdın (87) Àyde sora oynaycak o şeyiç yāzāk 

saklÀydiЋΤr o āzüġi haçan andesık ne derdi bocō kalabalık bisùīk ōn on çişi öyle sΤrilì (88) e üzüġi 

bulalım bulucuġa āzāġì yās tanē dÀyÀk e bi parti yenıЋì bi parti e ne ōldi yeıldi Àyde gìdēsınıs 

alasınıs yemek içmek (89) alasınız yėmek içmek to var˘imiştır lezet dÀ isla ēsçiden şindi (90) yōk 

po var pėşçìr de var˘imiştır sora var˘idi unudìmiş kiz unutmişın var˘imiştır esçiden (91) başka 

zaman ūnitmişīm ben çatekatır vyet yetmişım (92) seksen ķusur yaşīna unutmişık çok ίyunlÀr 

var˘imiştır oyun var imiştır (93) bu fìlçancik oyini ίynardiЋâr tesçì koyÀydiЋâr orda e (94) kim 

olacak o āzüġì on on tort fìlcan koyÀydiЋΤr kim bulacak ē bulancıġa (95) o āzüġì Çōk zōr e ne 

zeman bul bulìydiЋâr o āzüġì e ben kÀzandım şindi ayriēten sen dāştān yene yėne ceza ona yėne 

cėza ona āyle 

 

-Hasan Amca Bilacın nasıl bir tarihi var, eski mimarisi nasıldı buranın? 

 

(96) ēn ėsçì biЋΤş esçi biЋâc budur e vÀr bir çöy klinik dellar ütede orda asçeriya (97) türk âsçeri 

var˘imiş Çōk yilanda türk âsçerì gilan vranyada (98) ona ĉōre ama hēpisi baġlì biЋΤĉÀ bitereĉek 

âsçerЋıġīnì gilanda (99) gėlecek biЋΤşta tėskereyì Àlsın ki bitırmiş âsçerЋıġīni gidecēk (100) evınē 

biЋΤşta gelecek alsın buesì pÀydÀt yerì asçerìyÀnin (101) anlay˘idın e bilım çe ίkul nerde nerde 

şindi ίkul orda imişır asçeriyÀ (102) kÀsabÀsi büyuk boy boy çok yer orda te okul ordÀ burÀsi üle 

orda asçeriya (103) kasamÀsında onlarin Çindi ìmamì var˘ìmiş kindi ĉÀmisi var˘imiş (104) 

asçeriyanın orda okul derıs de okul bilım o nerey À mulÀ Àsan (105) ėfendì âsçeriya ìmamì e pişin 

ĉÀmi orda olmiş ĉÀmì var˘imiş orda o (106) âsçeriyat ĉÀmisi sorÀ te bu es bizum bu eski cÀmi 
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ōndan sōra yapilmiş bu (107) var hìstoriyÀdÀ vranyada bėn bÀkmişīm yazÀy a sekìz ĉÀmi 

âsķeriyanın bu yōkarkì ĉami bu çok ėski ĉami (108) bu ĉÀmiderdıЋâr ìtiyÀrЋâr var bi tabanovCa 

tabanovCa ütede ēn˘ėsçi ĉÀmilar (109) ne zėman burdan âsçer ĉidìy Àtık delım beligrad tutÀcÀk 

(110) ütiyedınì birisi kalì būrda o zÀ tavarìç ihtiyarЋâr üçde bir bire (111) payaġi parasì sen kaЋìsın 

burda te bu paray sėn yapÀsın bir (112) ĉÀmi burda bi tane tabanoCa o tabanoCa orda ìmiş (113) 

kūmanōva esçidēn sona kūmanōva inmış Àşaya nēse yapmiş o ĉamìy (114) orda ben bayür  mir o 

harb gitmış hÀrb˘etsın e dünmìş üteden ne (115) zeman yėlì e şin sade nice ben sorÀym şinì yaptin 

be ĉamìlΤrì (116) yaptım he Àngìsi senın içın yaptın Àngìsi bėnım içın  e bunì yapmiş senın (117) 

içın tabanoCa bēnım içīn yapmiş ne zėman bakÀy bu ev bitmış bu (118) ĉamì prōs bi ĉamì Ànlay 

mìsın sen ne zeman gidērsık ātedē ĉamì (119) kūbili hΤmamli hΤmami orda her biri mākemel 

yapmiş onì (120) derdi ìtiyarЋâr bėdÀva vėrmiş işalla diyen bu ĉami hebili ĉemÀtsìs kalmÀs a o 

(121) ĉamìde ìşallÀ magÀrler ėşekler tekerlenır anlay misın yuvarlanır (122) ėşekler baġladi tabi 

toprakta yuva o ēsap anlaymisın tāle kÀlmiş e bizım ĉamì (123) incelen incelenìy incelen incelenìy 

ama yene doliy ĉemÀt şindi ĉene bugān (124) te ĉemÀt var çoy oldi ütede ōn˘iki ane yene hane 

kÀldik sona ġėl birìsì has çōylerdēn ġel üteyē her bir (125) çōylıden burda var ġelme peşin gene te 

ikis ĉamì oldì aşÀdada o mÀle (126) ĉamì yapti bu mÀle de kÀldi bu bizım esÇi ĉamì ama vÀr bişe 

tamir (127) ίlsun ama milet karìşmìştır büle aşÀ  büle var bi tamir (128) lazimi olsun e esçì çok esçi 

biñ āÇāz yetmiş beş çok esçì camì bilım bilım (129) bėn priştinada bi kerek bu dÀ esçi camì 

priştina camìlarından üÇ (130) tane ĉamì var˘imiş priştinada türk ĉamìsì onlar buda onlardan (131) 

dÀ esçìymiş üle diverdi birisi dÀ esçìmiş bu üsķüpte nÀsı ġelır bülmem dÀ esçi  

 

-Hasan Amca biraz da sünnet adetlerinden düğünlerden bahsedelim, burda sünnet adetleri nasıl 

oluyorlar? 

 

(132) osānet düġünleyi yapÀyЋΤr öte dìlÀ o şiy tabi ÇÀlgìlar daġıl pişin o doli (133) dâreler 

çıkarırЋâr dâreler gēЋır çingėnē karìЋΤr dâre çikarırЋâr burdan üte üle e sānēt (134) dāġāni milēt 

toplanır bira bi çıkar işte te o çalgiЋΤrlen yapardiЋâr gelin gìtmek kalmak e dāġānler e tabi ama 

(135) esçiden dāġān deìl nice şinde vΤr salonlar gidelar salonlara cuma (136) günā başlañdì dāġün 

pazar günü giderdiЋâr gėlinì alsınlar cumadÀn (137) pazar günü gėlini yalÀcaklΤr yapardiЋâr arabÀyi 

hÀsırlì koçìrlì araba yaparЋâr te bis (138) sorÀ bi ķilìm atardıЋâr üsten anlÀsın tiyìden çarşaf üleden 

çarşÀf (139) kadınar evde alÀcaklÀr ėrkekler tabi açık Àrabayle giderdıЋâr te üle alırdiЋâr üteden  

gėlinì (140) e sabale gene ayde tıhyeneklar tiganiCa bilìsın (141) gene o ÇalgìЋΤr bulecek 

çanacaklar tabì kindì kabilētì toplanÀcÀk tiganiCa yėmēyē tāle olurdi 
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-Hasan  Amca o sizin zamanınızda hastalık var mıydı, hasta olduğun zamanı hatırlar mısın? 

 

(142) Àstalık çōk şeydēn var˘imiştīr Àstalīk ben bak tiverìym ufăk (143) imişım ne zeman serbiyÀ 

ÇekıЋdì german girdì biçın ÀstalÀndīm (144) e güturdiЋΤr prēşoya doktorÀ pi dōktor prēşovÀ bi ĉavur 

(145) ìtiyÀr pi doktormiştır nēyse ĉirdì bu komunizlīk dōrt tane doktor (146) var˘imiştır preşovÀda 

biyanoCa ona göre başka yerde yōk (147) fülupiyede doktor âma Àstalīk yok imiştır e var˘imiştır 

bir ìlmi beġ burda bir çoĉuġi (148) varmişır o sefedin sonnÀ āġretmen oldì o Çίūk bişì (149) 

Àstalandì ama dėyidiЋΤr diyeĉeġlar te ūzūn Àstalīk Àlbuçì yok˘imiştır uzuñ (150) Àstalīk e ÀstalīklΤr 

yōk˘imìştır pek niçin yōk hēp pÀyik yemiş (151) kardeşim pÀyik nice sāti osun nice yemeġì osun 

nice pÀyìk hēb ilaçıne (152) yok˘imiştır bişey ilaÇlen e şini ĉorìysın ēr bir Çoydē doktor ēr (153) 

bir Çoyde ondan sora deylΤr bölenmeyЋâr ÀstalarÀ neden yōk (154) pişēy ìlaÇsīz te ekmìsın bülmet 

lazım pırskalÀyÀsīn ekemeyì yemìş (155) lazım pırskalÀyÀsīn olar ep Àstalık sora te bu işte bakaysık 

(156) süriya del ütede deylen o bombalar o dūmanlΤr o dumanlΤr yezìyЋΤr e hēp ìlaÇli onlΤr 

 

 -Hasan Amca burda nişan nasıl oluyordu, nasıl kız istiyordunuz? 

 

(157) şindi nìşan siùili ço gençler bulìЋâr kıs kısda bulìy gençleri esçiden (158) fiЋΤnda kübraydi bi 

kısk vermek içın o da gidìy kabileylen anlaysın (159) sen e yelecek istėyci yolaycak ben senın 

varimiş (160) amicanın kızì ya diyelım ya dayinın kızi bāle bāle e istėycì cidecak (161) isteycìlen 

yok büle kìtsin olar çinnisì e isteycì ĉidecak˘a getirecek (162) bi nişÀni ütede anlaysın sen e sora 

hayde tiganìy yìyıncekЋâr akşamlık (163) bilmem neler tüle isteycılıklen sora hayde gelış ondan 

sora gidecakЋΤr (164) alsınlar bey pas gėlınì te düverdın de sen te o arabaylen ürtüli koçiyalan (166) 

araba üçüzlerlen üçüzlerden sonna çiktì atlarle gidecaklar peşinΤ böyle ürtāli çarşaflen çülümlerlen 

sonna bit giderım (167) bi at at derım bigir dersen at o semerle gidecek e üteden (168) sandĭklarlen 

Çeyìzì sandıklarda koyacaklar e isteyci yan şindi yorti yo şindi (169) tepì çülüm yappa çülüm o 

yambı yam da ister anlaysın sen o hÀt taşìcak (170) osandıkЋârì Çeyzınì ĉelin Çeyzıni taşìcak hem o 

çilimi e o şindi atlen şindi o yol (171) kalkti hepımız üle imiş esçiden beş˘on çişi liderli arabaylen 

beş˘on beş˘on kişikarì giderdìЋâr ürtüli (172) arabaylen orda yok peşin peşin hep ürtüli ġadınЋâr 

peçelerlen (173) taklavatЋΤrlen geldilē şindi mo şindi moderno oldi peşin te bak e bu ėv te (174) bu 

danedır bu ġelmedır bu ėv biz bim kabileden bu vranyali a bis kōnyali e gìrış (175) çıkış 

yok˘imiştır bur evlere esçiden töle kabileyile yuva (176) imiştır girış çıkış kindi kabilen a başka 

mÀleyle var˘imiştır (177) Σlabilırdın vėrebilırdın kız için başka kabile başka kan e tāle (178) imiştır 

esçide sançi sen dücün olacak sen kabilede gidecen yok başka kabileye (179) gidesın düĉüne 

kΣdınlar içın şindi gitmezdiЋâr eskiden çi yabÀnĉì (180) yok nereye gidecen sen düġüne yabanci 

yok üle imiştır esçiden po 
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-Hasan  Amca Bilaç'ta çok ordu gelip gitmişler Osmanlı'dan sonra, Bulgar ve Alman orduları 

gelmişler, onların arasındaki yılları anlatır mısın? 

 

 (181) kırkihne kÀ tāle biturli imiştır e kırkīnde ĉermon o ĉerman ĉirdì (182) burey bugÀri biraktì 

bilaşta bugÀr kaldi burda bugar āç sēne tuti bu yėri (183) bizım Çöyde imìştır bugar e sora Çiktì bu 

partizanlar balkana te (184) bugüne dÀğı bu dırjava bunlar imiştır rus partìsì anlaysın iki parti 

imiştır bunlÀr ingilis var˘imiştır rus (185) partìsì imiştır drÀja derЋâr onlar çetnikler drÀja partìsì 

ēmo o (186) rus partisi bāyidi anlaysın sen kÀzÀndi o parti düştì e üç sėne (187) burda bu bilaşta te 

bu Çöylì nice ĉülìysınıs ni Ày başì (188) gitmemiştır partizanЋârle bugarЋâr harb etmiştır burda e 

(189) sununçi sonunçi bìkide harb dūymìşınız sis kÀrpuş komÀnovanın o imiş pitivi (190) 

âsçeryanın komunizlerın burda bugarЋâr var˘imiştır çÀrşida (191) ōpştina şkoЋΤ nedır ukul ne ütede 

ukul şindi orda âsçeriya imiştır (192) tē imiştır valla yari yas yari yas te dud dūd zemani te o zÀ ō 

zeman babam burda dìlidi bizım evın aşada te bu duvar (193) Àltina esçi ėv bizım satın almiştır 

tūtiЋâr kumunizlē vurdiЋâr (194) bugarЋΤrī vurdiЋâr amo bilìysın nasī tüķetiЋâr heb ha şevki ĉün gibi 

(195) çikti kaştilar bu komunziler amo bugarЋâr yapmişЋâr (196) dübüdüs karpūş orda vurulmişidi 

kumanovīn karpuş vōyvōda (197) sÀbale bizi aġÀrmadan bugarЋâr aldıЋâr bitivì Çöyi tutiЋâr te (198) 

burda var imìştır çìgene yüz anē sırp hep oni ĉütürdiЋâr evınde (199) vūrmoya hepisìnì vūrmaya ē 

mo isiĉak tātün te orda biz okūl (200) yanÀy asçeriyÀ orda ē bi türk âsçeri orda nübet beklì bìzım 

(201) yanīda bizım yakīn orda ne dědì o türk asçeri e korkmayīn sis (202) türkler amo bu ĉavurЋΤri 

vūracaksīk bu çafirlerì e ne zaman dedì (203) sis kōrkmayin birasĉik biz ĉevşedık anlaysın cân tatlì 

ōkul yanÀy (204) askerasķeriya çok orda şini beleyicekЋâr geleĉek Àber āsÇüpten ne yÀpsınЋâr bu 

meletleri gelecek naçanik üsÇübün var e var˘imiş (205) bi Àrnaūt orda o partìdaymiş bu sülo otlÀy 

diymişЋâr e bekleycekЋΤr (206) sülo otlÀy ēm naçaniki üsÇübün bu mìleti ne yÀpalīm e nėyse (207) 

onlar tutarım aklīma nice bugün geldiЋâr üteden ama mίtorlen ġeldıЋâr (208) 

yoarabaylenmatorlengeldìler e bizi koyuverdiler cavurler kīrk Àne ĉavur ayırdiЋâr orda onlÀri 

hepisini (209) vurduЋâr ē biz burdan kalktìk sonna kaştik obir tÀrÀfına kimisi (210) Àkrabasì 

vÀr˘imiştır junisasi bukuroCì preşova ütede yedi seçiz ay biz (211) biЋâÇa ġelmedık ne zaman Àrtık 

ĉelduk bugarЋâr kaştiЋâr yitì girdi (212) komunizler burayÀ ē sona biz dündīk ēvımıze kendi evımıze 

te (213) burda erÀy gitmemiştır harb olmiştır için āç parti oldi burda (214) bilìy vuru biri vurìy amo 

būnlar rūs partìsì kazandì rus partìsì (215) gene bulìy rus partìsì gene Àyni pÀrti gene Àyni tāle 

imiştır 

 

-Hasan Amca Kurban Bayramı gelince kurbanlık nasıl alırdınız veya nasıl edinirdiniz? 
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(216) var cürir burda kūyin hÀyvan ne kÀ istėrsėn Çikarılır e sonna (217) tabi hayvana gore nasī 

koyun gore nasī ne var ona gore pazÀrlık (218) edėrsın ama gene yüz erōdΣn yūkΣri koyunlar yok 

yūkΣri durìy (219) yüz erodΣn temìz yüz yüz elì ero temìz koç alırsın dÀ yūz eroya kÀ (220) ama 

pazarlīk yapÀcan pazarsız olmaz sen bakarsın belig dÀ uĉūz (221) Àlasın o belìg bakÀr dÀ pÀli alsın 

anlaysın ama olūr ĉüzel koyun (222) ġelır yeter başka getırlar koyunlar ÀyvanЋâr ÀyvΣna ĉöre var 

(223) pėş ās ero var bìñ˘ero var nasìse Àyvana göre alırdik yapardik (224) bizim zemanızda esçiyì 

esçiyi sorÀysın pazarda yok imiştır lazım (225) Çıksın Àlsın çindisinın var˘imiştır çindisının var 

imiştır yok (226) imiştır evo kōyunsus ya hayvansıs ya ev yok imiştır lėşperЋık ērbir ēvde (227) beş 

alti yedì baş Àyvan var˘imiştır se koyun ona  gore yok imiştır (228) pazar çiksın pazrada alsın 

koyun niçin ya yok bişi seçilìsın (229) kōmşida var˘imiştır gitmiştır kōmşida alsın ama pazarda 

(230) yōk ē şini pazardan getiriyЋâr başka yōk ē buĉün bi biЋΤÇ var (231) dēlım alti yüz Àne var 

dìşarda da alti āz haneden Çikmaz (232) yėtmiş baş hayvan ama del del çikmaz del a te bu mÀlede 

te bu beş on evde yüs ķusur baş Àyvan esçiden  

 

-Bayram Amca muhabbete katılır 

 

(233) kızım kızım bėn amcayi çestirecēm ben ben o zamanlar doġu (234) deilìm ben kırg dōrt 

doġumluyum ben Çitabına göre sora ben (235) yetıştım burdÀ bu ķöyde bir zamanlar bėlki yėùi yüz 

sekis yüs baş (236) koyun var˘imiştır belki bāk hayvanlar inėk manda olsun atlar (237) olsun 

hėdırlēz zamanıni geldimi milet kavga ederdì bir Çoban (238) içın o kadar çi şindi şindi bak şindi 

bizım mÀlede seķiz baş hayvan (239) ama ēpisi hÀrdım ama zaman yapamìşık(240) Hasan amca: 

esçiden po esçidendì çi yok˘imiştır kurban niçın (241) çıksın alsın haçan var˘imiştır ikindisīn 

beklēmiş çindisi kurban içın Àyvan (242) şindi leye brakmìysım o bu bizım mÀlede var (243) 

imiştır yüs ķusur parça koyin satir hayvan ben tutÀydım on baş (244) hayvan ben tutmişım ķindi 

evīmde celìdi kasım anlaysın te öldür (245) bi buzaġi kış içın gidìdi e oni şìndi tıkaysın bus 

dolabīna orda (246) olìy orda bus ne çıkar ona a esçiden kurdurduk iti anlaysın (247) kurdurduk 

doldurdiЋâr patiskada yapardiЋâr tōrba bāk doldurdiЋâr (248) kuru eti anlaysın kışın o haçan  

kuracaklar lanÀy anlaymisın o kuri (249) eti çėyif içın pasuЋΤyì o kuri et kaymÀk pasuЋâyì kaymak 

olsūn a şindi (250) yėmek mì bus dolabında hep bus onlar arzaktan hÀzır ne lazīm dìl (251) 

kaynatÀsīn oni yok çürìmiş ēpten a şindi ėvelden kasım gelirdì... 
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1.5. BAYRAM AMCA 

 

Kosova 

Preşova- Bilaç Köyü 

Yaş:70 

Köy:Bilaç 

Konu: Kendini Tanıttı, Şimdiki Yaşamını Anlattı 

Meslek: Emekli 

 

 (1) bìñ biñ dok ās ismim bayrÀm bìñ dok ās kırk dort doġumluyumėfendīm Ànam (2) bÀbam vefat 

etìler o zamanki gidìy ki nÀsı dìyim fakirlik bildēnız (3) gibi fakad bereket bunlar biras dÀ yaşìli bis 

genç yaşda yidim kÀ yitìm kâdık (4) ÀllÀ razi ōlsun olardan biraz çok yardıma bulundiЋâr bìde ama 

ÀllÀ büyāmiş yavaş yavaş yavaş yavaş şinde (5) birbiryėra kÀ büyādik yetiştìk ama eskisì gibì deil 

şindi pÀra vÀr (6) mėdeniyet yōk para yėter bōl bōl bōl ama medenyet yok mileùte (7) niçīn ίndÀ 

ōlsın da bendē ōlmasın kor içın git Çalış kısmet oldū kısmet (8) oldū almanyaya gittìk ÀllÀ razi ōsın 

pundan ē biras üş beş kuruş para tίpladık (9) bir araziler yaptık ōrda ne kÀ dişÀrda kÀlmamak içın 

(10) benım başlı başımızi Çati altına takÀlīm e bu kadar sōra bu bizım mÀle hep bir˘imiştır bu bizım 

mÀlede bir arkabalık imiş (11) hepin bin adamın yepmiş hÀnė bugün bŭrsada var vallÀ e bişe tabi 

şindi şek onlar (12) çΣalmiştır tabi ama burdan Çikan bu mÀleden Çikan yepmiş (13) hanė hepsi 

pursada tārkiyenın herbi her bίlüminde var bu bizım (14) biЋΤçlılâr ama ėn fÀzlası istanpūl bursa 

ama ėkserìya bursa Çokū (15) hepìsi biri üstli birbiri üstli üsteliy fabrikalarì var nēleri vÀr ίku 

ίkularì vâr (16) demek yetıştıler çok dÀ ìy hâyatıni buradan dÀ de o kadar başta başka (17) 

deyemeycum bilemiyeceġız çünkü bildımi söledım  
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1.6. MENDUŞE HÜSENİ 

Kosova 

Preşova- Bilaç Köyü 

Yaş: 74 

Köyü: Bilaç, Preşova'da evli 

Konu: Kendi ailesinden bahsetmeler, eski dönemlerde nasıl bir hayat yaşadı, geçim. 

 

-Menduşe Teyze  sen  Preşova'ya ne zaman gelin geldin, Bilaç'tan farklı ne vardı Preşova'da? 

 

(1) po ne bilìm ben kίkumamişım şkoЋΤ yok bilmìm bilmeym o (2) dÀtumlârì bilmēm o ben kö 

biЋΤtta köy benım ķöyüm biЋâşta (3) biЋâttan gėlin ġėldım preşovaya e ne zeman ġėldım bŭrda 

buldum (4) bir koĉa kari ve koĉa adam ālmüş iki kardÀş bunnar en peşın ben (5) ġēldım burda tona 

benden tora iki tane evlentırdım kaynìmì sona (6) varidigārāmcem gārümcem ondan sora bir sėne 

gėne evlenùırdım e sonna benım benım evlatlarım gayrik oldu (7) ama kaynÀnÀm vallÀ yaşadì 

on˘ikì sėne beş dort (8) beşsėne hiÇ görmedì o ìtiyÀrlı dìl idi ama allahtan allÀ vērdı (9) ēvet bülēy 

ayaklarì gideydi böle kolundan tutaydım Àma gözler (10) tarafi bēş sene görmedi hìÇ o āldi bir 

tona banım evЋΤtlÀrım kaldì (11) benım o evЋΤtlar bādìЋâr evlenùırdım te ÇìktiЋâr dişÀri (12) ben 

kÀldım kocâ adÀmlen gocâ adam yaşadì bir˘üc dort sėne gāldig (13) şindikÀldım yalanın te ōn tėne 

yalanın te öyle ē allÀ ēski damanlarda (14) ū ί vakıt var˘imiştır bir an dey dÀ yok imiştır te bu kadÀ 

paralarıda (15) ìşlemıtık tütün işlemitık oyuncaklÀrlen töyle işlemitık (16) ē tütün var˘imiştır valla 

bilìy mitın tütān nedır po oni tütün  işlemistık idarė (17) olamiştık bēn ìki kıskardaş dörù kardaş ō 

damanlar var˘imiştır ama ìki (18) kardaş benden dÀ bāk ben āçüncüsì ìmişım ē tüle işleydık ovadÀ 

(19) idÀre oliydık ēvet başka bilmìm ne deyiverēym ne diveriym başka (20) düÇandan var˘imiştır 

ayakablari işlemiştır a o ikinditi ben (21) o kıskardaşle tütān işlemìsık tütān ēvet e mo muren grÀt 

te öyle getır ėve (22) işley işley e mō dÀmaladık ne demitır yurūldūk nete e (23) ġėldım burda ev 

bu damanda da burda da ne deman ġėldım (24) burada hayvÀnlen tagmÀslen tütānlen harmÀn 

digìdık eyy e (25) bėnım kaynanam dìydi e ori gėyìn ori gėlin gėlmitın katabâyâ ō dedım (26) 

bilmēm neyim katabata bende Àyvan bende gübrē bende harmÀn bende tütān nē kÀsabaya ġelmişım 

À tabale derdi uyuydım dÀ çok te oni (27) gelìdi sora o bilmeym başka ne diverìm başka ne araytın 

diverìm başka  
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-Menduşe Teyze burda askerlik nasıldı, nasıl uğurlardınız? 

 

(28) duymaym daġır dÀ bāgi igi tėne asker ìmiştır ne deman (29) geçırdık oni dÀ tona ikinĉiti açan 

gitì dÀ bira dÀ tutaydiЋâr askerliġi (30) bir buÇuk tėne yok tona gittì üÇünĉitì e açan gitti en küÇüġi 

o vakıt (31) valla bėn dÀ çok utÀndım anam e çi kidìyidi o sona geÇırdìk oni çok (32) aġladi ben 

gitım burdan dedım gidìm bakÀyım geÇırmiştır anam (33) benım sokak Çoĉuġinì nÀsı geÇırdi 

acēba utÀndi mi utanmÀdì mi Àçen (34) negi daman gitım ben o ìmiş aġlarken ama teplen Àġlayimìş 

ben (35) gerdım diyim ne oЋdi tana Ànam ehh dedi o da işlemiştır berbar ayakablari (36) ē dedi 

ġėldi ayaktaşЋâri dìyler mēmet mēmet hade mare (37) ġėl ìleştìr kundralarìmì ben dedım ōh 

gitmìştır uştar asker (38) dìldır mēmet burda gÀyri gitmiştır asker o ÇoĉuġЋâr (39) aġladiЋâr da ben 

onlara didim gitìler o (40) kalmìş aġlarken âçan gitīm o daman te öyle geçırmidık (41) 

soraÇėkmìtık çok bid o daman bugar gedìydì girìydi ėvlere gidiydi ē orturdì bir (42) sene bugar 

biЋΤşta var˘imiştır orda kÀtarna var˘imiştır askerìya var˘imiştır (43) orda ne daman tora ōh oldì bu 

tırbìya çikùi balkanÀ oldì ütede (44) asker amo vurìydì bugarЋâra bugarЋâr atÀydi onlara e çıkardiЋΤr 

bidi (45) ōh o şkōdaya bindìydık başka keret ten nÀsı deymitınıs bilmeym (46) türÇe  ÇikardiЋâr ori 

hem adamlarì hem kariЋârì hem ĉavurЋâri (47) hem ĉavur kariЋârinì ne daman ÇikardiЋâr ayri onЋâri 

(48) ayordiЋâr Àyrì bidi ayırdiЋâr Àyrì e şini gidìydiЋâr gidiydiЋâr bugarЋăr (49) orda dìydiЋâr var 

kėtėlım ti di nice pÀtırma gibi ne keteyler (50) âçan pitlìydi ÇoĉuġЋâ ne deman pitlìydi Çoĉuġlar 

aġlÀydiЋâr (51) adamlar kaştiЋâr gidėler geldiЋâr preşovaya geldiЋâr roviCaya gėldiЋâr beriye bid (52) 

kÀldik veç karìЋâr orda ama gėldì bi haber dedìЋâr piriye yōk veç (53) ĉavurЋâri yok müslümanlâri 

veç ĉavurЋΤri e bidi koyverdìЋâr (54) koyuverdìЋâr bid ĉitīk ėve tona evde çabuk çabuk evėl inekler 

(55) hÀyvanlarlen koşÀydık arabalarlen koştuk arabâyi aldık ne Àlalīm iki (56) dāşek iki yorgÀn 

başka alamitın arabâylen e bid tora hÀyde kÀçalım (57) gìlelım burìy ondan tayi ĉavurЋΤrì hēpp 

tepeledìЋâr orda bitevi bugarЋâr o (58) daman yaktìr onlÀr gene gėcėylen tırplar yaktiЋâr şkoЋΤyì 

çìkardiЋâr (59) dūmanıni yaktiЋâr opşitinÀyì yaktiЋâr me ÇaġıtЋârı me hep me hep me hep  (60) 

yaptiЋâr berbat bid kaşdik gėldīg bureye otίrduk preşovada bēn ìki (61) sėne daha herıt o ne zeman 

gėldık tona yavaş yavaş yavaş yavaş doġruldi birad bugar kÀlkti (62) çìkti burdan bis sora gitīk 

ėvlere ne gidėlīm nekÀ kayakmişЋâr neka bosmişЋâr (63) neka şeyetmişЋâr dādük ben girdık ėvlere 

o damandan (64) beriye bin tırplârdan Çektık çōk çok Çektık biz bak dÀ (65) kūçūk genç imitın 

genç valla bilmeym nasī e bid gidìydık (66) eve bakÀydık gene kaçÀydık gelìydık gidìydık 

ÀyvanЋâri atÀlım yesınlâr inekler (67) pislìyler onlar bugarЋâr dìydiЋâr kÀçın kÀçın çıkay koy˘verın 

yerì (68) burdan tane var bid burda var yÀpalīm kapatırma hep ĉavurЋâri (69) ĉavurЋâri tane bid 

ĉeldik o da dìy Ànama bÀbama dìydik büle büle dìyЋâr bize (70) ĉavurЋâr ĉermanЋΤr bugarЋăr bugâr 

kalkti ĉermanlâr gėldì (71) ne daman ĉermanlar gėldì onlar ĉavurЋârle gene nogomono yapÀyЋâr 

(72) çok kötüЋâr deydi  yapmiştırЋâr histōriyÀ yapmiştır dedesine (73) yapmiştır ĉermanlâr 
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düvırìyЋΤr buni çeyek televizonlarda nÀsıl yapmiştırЋâr e böle çektık tabi daman (74) ama 

toradoġrula doġrula doġrulduk ama gene ĉavurdan Çekìytık (75) gene ĉavurlardan Çekìytık te öyle 

başka bilmeym ne devirìym başka 

 

-Menduşe Teyze Preşova'da düğünler nasıl yapılırdı? 

 

 (76) ben en büyüġıni açan evlentırdım benım adam işleydi (77) arabÀyle çifçılıken şeylere pir türli 

iş bir dāġān bir türli yaptīm ama (78) tora ikinĉītini Àçan evlenùırdım ne daman o vakıt ilkıni gene 

(79) intan biran davraniy işte yapÀy bişe bişe ama ikınĉidine Àçan aldım (80) evlenùırìym yok bìşeh 

hìç güç bela yaptīm bir düġün üle az büçāk bir (81) düġün ama sora bu üçüncìsì en küçuġi giti o 

işledì yaşada sırbiyada işledì ütede biran birin (82) lagımЋârЋΤn bişeyerden ōrdÀn giti austriyaya ne 

daman giti ütede o (83) austriyada orda başЋΤdi işledi birad ėvel yok˘imiştır te şindi o çaġıtЋâr te 

üyle (84) işleydiЋâr büle ē o diġini yaptım üle ne demiştır o vakıt te o retoranЋâr (85) çiktiЋâr e 

yaptım düġün gündel ona yaptım obirilerın dâ ama evì (86) yapÀmadım ev te bu esçi eve geldim 

em te burda kaldim gayrì e ne daman (87) onЋâr çiktiЋâr dişÀri bu kuçüġi yapti sudar bi motorle 

vurdì bi (88) bir german bir austriyan kırdì ayaġınì e ne daman ben bilmìydım var idi (89) bÀbinÀn 

o gėlinın var idi bir kıdì ben bilmēym e ne olmuş ama telefon veç (90) patalÀydi o gün telefon gene 

çipada telefon telefon benım kıskardaşım onun çoĉuġi da iydi (91) ütede onun çoĉuġi yapay telefon 

aray benım çoĉuġumi büyüġıni (92) diversın çi ütede olmìş ben bilmeym e o aldi kapadì telefoni 

bÀm (93) ben diym mori ten budala mitın çoĉuġ tüley ten kapaysın dÀ bi (94) keret yapÀsın te büle 

bişeler dedi çek bu telefoni didi te ben (95) dayânamâymişım yōk ben deyım var çoĉuġum ben 

küçuġi yaptın telefon (96) bekleyim onì o demìştir o nanam esçì te bunlardan esçi bundan ben tana 

(97) telefon çėkerım dedım beklìym oni e onlar biliyЋâr ben bilmēym oldì (98) akşam daġıldì o 

karìЋâr kitìler ėvlerīne ben diym kıskardaşìma gėl (99) mori burΠyΠ ne vΤr didim vΤr bişey sen 

divermeysınız dedım burda çoĉuġ (100) yapmadi telefon diym eh  dedi madem soraysın dedi 

diveriym deyo dedi vurmiş bir (101) araba dedi o mΣtorlen giderkėn ìşe e imi dedi bolniCıs ama tÀġ 

(102) midır dìl midır bilmiytık ūh ben fakir idım sora ben gitım taġay ne neyci (103) ben kocam 

gėldì diym more biliy misın sen bişe dedi yok (104) ne var demesın more ne vÀr dedım çoĉuġ 

dedım büle büle bile olmiş ve ben (105) bilmiysık bişe hep büle biliyЋâr veç bis bilmìytık hayt nasī 

divermeyЋâr (106) bide ben şükür ne divermemiştırЋâr o kÀ kârì varìmiştır ben ne (107) yÀpardım 

ben ne gitirebilırdım ne bēkleyebilırdım ama (108) bilmemışım gitiЋâr onar gelinin hatrından ama 

baktım ben hatrında yaptım Àdetlerini şindi (109) üteye doġri Àllah bilir nedır bilmìytık e tora bu 

buyuġi çoĉuk (110) benım e kardaşım gene bu küçüġi vermiş bir üçün düçün mark o vakıt vermiş 

(111) yok idi nilen gitīnЋâr e o markı vermìş e tabale dey (112) nâna ben dedi kısmet dedi sÀt 

onbirde giceyle gidicem austriyaya bāyle (113) neyle anâm gidicen pÀran yok yok dedì dayo vėrdì 
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didi ikünde mÀrk (114) gidēcēm sen gidēysın ama birsen üteden ne anlarten (115) ülì saġ bana 

diversın hiç dedi diverırım gitì yatīm o gece nasī (116) yatīm veç yatīm sabale kÀlktım beklìym 

telefōnì oldì sÀt on˘iki (117) yok sÀt oldi üç dorù günın olì yōk Àçan oldi sÀt dōrù günle o vakıt 

yapay (118) telefon ne daman aldım ben telefoni oy nâna dedi bēnım dilaver (119) obūyuġi nē imiş 

anam dedìm nÀna dedi bir ayaġi kırık âma (120) büleyok˘imiş bişe başka veç bir eli çok buruk hem 

bir ayaġi kırık ama ēy büle âma (121) dediçok oldì ķeyfim dedi yermi ķişi dedi kapida beklìЋâr 

arnautlar ayaktaşЋâri (122) onun yitsınlartepo teb mi diyЋâr nÀsı diydınızgitsınlar Àstaya o bekliy ori 

dìy (123) çok oldi ķeyfim dedi ne o kÀ kalabalık ne  bekleyler orda ama o imiştır çok hērkendi o bir 

(124) sobatì var˘imiştır ama o sobÀdÀ hep insanlâri beklemiştīr çokluġīnì (125) buni bulmiştur 

yolda çokluġīni bulmiştur uyurken kişΣ (126) o kişalârda ĉavurların almiştır tıkmiştır yatmiştır o 

gece orda te (127) o vakıt būlunmÀydi işler būlunmÀydi e ÀllÀh beklemiştır (128) yÀpmìştır eyliklėr 

e ÀllÀh beklemiştır e to ayaġıni kırık ama eli veç (129) vurul birad ē bėn bilmēm tülēydi büle ama 

Àçan bir gün (130) kalkamìş telefonda tülìy ayak˘ar kardÀşi vermiş telefon te büle e sona tülesın 

benımlen te ben çōk (131) merak oldum çōk fena oldum yapÀy ben olìym telefon nÀna ben 

deyuşum olìy hade more dedım (132) deyuş deyuş durmay dedım nerden ten tüleysın telefondan 

nerde kaldın nerde buldun o telefonì anÀ dedi ben kalkmişım  cėzıntìde orda (133) kalktım telefon 

orda var tüledım yok yok sen kalkamasen öyle o ayaklarlen (134) ayaklari kırkyok yok bişem 

yoktur te bende diversın çi merak olayim ben işallâh anam işâlla desın dÀ ìy (135) ama ÀllÀh 

yardımcì oldi doktorЋâr ütede gündel baktiЋâr valla doktorЋâr çok baktiЋâr ütede ni dėrdi sen âlemun 

tìl oranun arnauù buranın ama yok (136) yōk merhamet ettiЋâr çok ĉavurЋâr doktorЋâr baktiЋâr te 

şinde (137) şākür geşti şindi o da işlìy ütede oni evlenùırdım tora o işledialdi birkaç parÀ (138) e 

geldi tona yaptım onun bir düġüni islÀ yaptım te (139) o bu gelindır onın Allah verdi bir kıdi bir 

erkeġi e ey şükür eydırler kimi baktım (140) o  ikindisınin var iki erkeġi bir kıdi e bāyüġun valla 

üç kındi erkeġi (141) yokidi amaşindi ÀllÀh verdi ona da bir tane dâ en küçuġi ama ίsluydi 

kıdlarişükür ne verdi ona erkeġì vΤr (142) üç kıdì bir erkeġì hēptirЋâr ìsla şükur evlatlarım hepi te 

veç (143) ben kÀldım yalanız biranburda Àçan gelìyЋâr ìsla ōturìyЋâr iki üç afta ama ne daman (144) 

gidìyЋâr sora ben kaЋìym yalınız valla utaniym yalınız ama bitėvi ėv (145) bir intan ama ne yapatam 

ġeldi zeman idÀre Àrarīm ama bu ev yapamadi (146) o büyükleri ayroldiЋâr yaptiЋâr evlerıni en 

küçuġi bi keret bakti.. 

 

-Menduşe Teyze, torunlardan söz ettin o zamanlarda nasıl ilgilenirdiniz çocuklarla, ninni okur 

muydun? 

 

 (147) çaġır kurmişım ūkaynanam veç ÇikÀydım belìydım trap tap beşikte kaynanam (148) 

salÀdiydi ben hÀyt kobatag çoka buşkalâri inekleri saġ tütün (149) gelìydi mūmūrun gelìydi grat 
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toplÀyidì koca adam yilitiriydi (150) kim var˘imiştır vaktì türkì Çaġırsın çίĉuklara À bū unukam 

ikin (151) Àçan dōġdi çoĉuġumun kındì bende kıdlar yok˘imitır üç ėrkeġi (152) verdi Àllah te onlâr 

Àma şindi Àçan doġdi kıdi çoĉuġumun (153) ben çok tevındım ne zeman getìrdi ġilana e gitì dedım 

anam (154) git bak ne dēy erkek mi kıd mì eh oh ettìler telefonda  diverey ane (155) dey bir kızımīz 

vΤr onlar istemeyler kız arÀydiЋâr erkėk ben ūh (156) düştü telefon elımden te o kÀ sevındim ki kız 

doġdi hÀyde obir (157) bir hafta gidecen çekalalım ē ben aldım bir  bu kadar (158) dìym alaym 

kında o doktoriCa ne getìrìy o kıdi bir yerde doġri istìy (159) alsın çoĉuġibabasına vėriymìş âçan 

gidiydar alsınlar doktordan (160) ben dìym vėr vėr bana o benım kındımdır o babiCaya (161) 

doktoriCaya o gėtìrìy versın çoĉuġa o çoĉuġ dìy ver dey Ànama se Ànam çok (162) sevındì âçan 

doġdì bu kıd dedım benım unuk kıdım yoktīr (163) erkeklerım vet amo bu kıd benīm e ben tora 

aldım o bonboneri (164) verìym o ĉavur kıza o babiCaya o valla kalktì iki kere küktì Ànlında (165) 

o ne kÀ sevendi çi ben ne verdım o bonboneri bāk ben sevındim (166) niçin doġdi unukam kız e 

soraya biñdırdık arabaya getırdık (167) gelini eve e ben sora burda ìkì tėne o kındi brakmadım 

(168) anasına ìç yok idi anasına ben veç betleydım tütlēn ineklēn bēn (169) kaynatırìydim tütì 

ìkaydim kıdi belēydım koymÀydık beşiġe (170) tallatırΣlım mÀle yanında orda  ikì sėne ben o kıdi 

baktım anÀsi iç ne dēġmedi (171) amÀ şindi büyāmiştır Àçan eryati içi tėne gitì austriyaya şindi 

(172) o benım arditaya delırır çok çok ben ìtemeydi gitın otursun (173) benımlen koyuverme anė 

bana koyuverme anė gidìym mori (174) anėm ōturmÀtın ten aġlartın arartın ananì ararsın babanì 

(175) ben ne yapam sora ÀramÀm mori ÀramÀm otururum senınle e şindi diyìm oy lėyla koymişım 

adıni oy lėyla (176) dedım anam ben bìlseydım ki kalırım yalınız kίyuvermēdīm (177) tėni bare 

sen bŭrda ah mori anė koyūvermezdīn giderdım (178) bare tetōvâda okūrdum e tora Àftada bi kere 

gelirdım e ama e (179) po gelirdın bana ama anan baban nerde diydım oturmatın e şini (180) vallÀ 

çok şkoЋâsì gidiyi e bitırdì şkoЋây o gėne bitırdi (181) valla ne deman aldì ėmtiyÀnĭ elıne o 

diplomay ne deyler (182) aldì elıne ben o tevdÀdÀn o kıd e topladım kÀriЋâr heb Çaya (183) āleden 

tora ē aldım nėler nėler neler ē tÀşladım Çay ē vėrdım e tora o (184) yapay telefon nanūş ne oliytın 

dedım e nanūş toplamişım heb (185) kariЋârì ne Çây verìm ne verìm ne ten bitırdın dedım okuli ne 

girdın (186) işė girdi işe şìndi orda doktorda maÇinada nerde işleyder çok islÀ (187) şkoЋâsì vΤr 

âma vÀrdi kocatì tut şindi buriyЋâr kindileri e te bir sene (188) kocasì ütede ne bulmit ama kısmet 

yΣlına yarına kısmet geçe ēdiye etīk gece etīk (189) onlar obirileri ne idi deyler nanūş ten dâ çok 

teveysın lėylây mori (190) ben sevìym lėyla niçın yok˘imiştır kıdım hem pişìn o dōġdì onun (191) 

içın sevìym hepisini tėvērīm o hepiti benım ne demitır (192) o çίĉuklarımın ama oni teverīm dÀ 

çōk onì dÀ çōk (193) tėverım doġrì Àçan derım lėyla canīm yanar hâyt... 
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-Menduşe Teyze çocuklardan konuştuk, torunlardan konuştuk, peki sen nasıl evlendin, nasıl gelin 

geldin, nişan nasıl yaptın, anlatır mısın bize? 

 

 (194) başka kerek töyle kim görmìd te şindigi gidìyler görìyler  (195) biybirıne tülìyler bid o vakıt 

kapali gömdlerlen nerde görmitık kocalarımizi (196) nerde e tona geldım hayde çıkar çıkarìyЋâr 

adet o vakıt çıktım kapìda (197) orta gelin ē kocasì geçtın görtün te orda gorùum bir˘an ta (198) 

görecek güveġi hayde toplandìЋâr ne zeman gìrdi güveġi kındЋâr (199) kapida neden adėtirЋâr 

ÇaġıriyЋâr şarkiЋâr ÇaġıriyЋâr tona orda ladım (200) atık güveġi haçan girìy bir adam a girdi o adam 

haçan ġeldì o kÀrì (201) dìy ne ōturdì orda benımlen dìy kalk öp elıni bu kocatık kocan ū ben 

dedım yapÀm (202) başЋık o kadar içi üpìym elıni obirisi orda yâkın bilmiym hanĉisì (203) kocâm 

ne bilìym hanĉisi gormemişım e tona güldiЋâr töyle bir (204) damanlar te şindi islÀ ama o vakit öyle 

imiştır kına (205) gecesi u kına geceti mō toplandiЋâr kıdЋâr kıdЋâr kıdЋâr (206) sÀndaliyâda 

oturdūm kuydan kuya dolì kıdЋâr ayaktasЋâr e tora (207) koyayЋâr kına hem adėtler ÇaġırìyЋâr 

şarkiЋâr ÇaġırìyЋâr e o karìЋâr (208) geÇìydiЋâr gidìyЋâr kıydan sen ortada orda tona aġlay o 

aġlÀydık başka (209) kerek onЋâr Çaġıriyler ne dobrayìsın ananì ne dobrayìsın babanì ne (210) 

dobrayìsın kardaşınì tona bid ne kÀ dovilìsık aġlÀytık şÀmi (211) altına öyle Àdet Àdet başka Àdetleri 

o vakıt haçın ne zeman a aldìЋâr (212) araba kuçìylen beġirlerlen varşimiştır beġirler güdēl biЋâştan 

(213) yoЋlen cadelerlen beriye doġri bir alti yėdi kÀrì tora bindık (214) oturmiştīk yittīk te orda 

bindık arÀbaya bir ayaktaşım dēydi ōho oho ne güñdel ne güñdel (215) olmitın ū ne güñdel olmişın 

olmişım beşaret ne güñdel çok güñdel ìdım (216) amo oldum fena çindi yo yok çok güñdel olmitın 

şindi gidìytın kocana (217) diydi ūū ne ladım kocan diydım brakiym babami anamì brakmişım 

(218) gidìym elemin tanına o alemın alemın amo orìy tenīn ne yapartık yōkıt (219) arabalarlen 

ġeldık bureye sora endiЋâr burda dayirelerlen başka kerek dairelērlen (220) bam bum bam bum 

hayde tıkayЋâr güveġi tıkayЋâr ē esçi (221) deman yìġirmi iki yaşına ne deman o yiġırmi yaşına 

(222) yirmi bir yaşına verīldım yırmi bir yaşındaydım haçan verıldım bir tene (223) oturmişım 

verık var˘imiştır biriti burada hÀlÀmın kocasì e hÀlÀmın (224) kocasì tebep tanamiş bunnâri e tora 

babama demiştır büle büle büle (225) çok güñdel çuĉuklar yoktuluk dìl o kadar çėndi işi işlìyler 

(226) kavėlere gitmēyЋâr çarşiya çıkmadЋâr çėndi işini işlēyler işi isterler (227) domaÇindırler 

pÀrayì beklėrler pÀrayi çikarirler yērden (228) çikarirЋâr parayì o kÀ işlerler bakarЋâr çindi işıni 

dìldirЋâr hayū rakìĉì (229) dìl kumarĉì dìl e babama tāyle düverdiler e tora babam (230) gürdi 

gündel biliymitın e verdi hayt hayt ne daman verdi dēişik ġeldi eve (231) Çikolara çıkalım türkiyēy 

benım babam çikay tūrkiyēye biЋΤÇ (232) evel Çikmiştır türktür biЋΤÇ Çikacaklar türkiyeye e 

ġelmiştır (233) benım kardaşimın gelini dìy te ne Àpacan bis ÇikÀytık tūrkiyey şindi (234) sen ne 

yÀpacan dedım nerdeydınıs şindiye kÀ türkiyey (235) çikardis şindi ben madam verīldım bėn hėnez 

tūrkiyey ÇıkÀys yōk ben (236) madım verīlmişım o yėre o yėre var gidìym siz bilırsinız gitın (237) 
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tārkiyēy ama bėn yok ayrılmam e şindi madım ben ayrılmam (238) onlar da kaldiЋâr gitmedi güne 

bu güne onlar kaЋdiЋâr türkiyey gitmedım (239) benım babam āldì gidemedi türkiyē misafir gidiydi 

ama (240) Çıktıca a amicaЋâr hepisi ÇìktiЋâr onlar onlar ÇıktiЋâr babam sepep bėn (241) tona 

evlentıriy ÇocukЋârıni o gelinler Çıkmaydiler gelinler (242) ayrolmaydiЋâr babalarından yok 

kabÀtlari e ben vÀlla dedım yok (243) şindi madım idım kūp evlentırmedın kıdlari evlentırmadın 

(244) Çoĉuklari gitmedınıs şindi hėnen şindi ben verīlmişım (245) nėreye giderım vermitın oraya 

gidėcem töyle ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

1.7. SAİME HÜSENİ 

 

Kosova 

Preşova- Bilaç Köyü 

Yaş: 74 

Köy: Bilaç, Preşova’da evli 

Konu: Serbest muhabbet 

Meslek: Ev hanımı 

 

-Saime Teyze nasılsın iyi misin? Allah  acil şifalar versin hastalığın için, tedavi yaptın mı bunun 

için? 

 

(1) ayÀġımvÀr nÀsī yok vÀr ama ìnsana ne düşėrse te o aġlar öle sen nasıl evlatlar (2) po po ne 

verırse ÀllÀ ÀllÀtan ne gelırse ne yappak yakışi yok (3) niyelerlen ni Àyaklarlen ìÇ ilaÇ almìşım 

yeter po âyr etmediЋâr ìÇ (4) âyr etmìy iÇtım içmişım haplar amerikanınça bilmem kaç tane (5) 

(kurse allahi kuvetinçı na yep po) hastalıki ìÇ âyr etmediЋâr bre Çamίra (6) gitīm bre dünşēher bir 

yere doktorЋΤra hiÇ gitmirler hayr etsın po içtìydım dÀ aşayÀ yok e (7) cideverırЋâr matemayle gelìy 

geri braktım ne dìm Àllahtan ne gelırse hic şübesıs kısmēt kısmet (8) bide çok sakalìysın dÀ çokdün 

gezēydiЋΤr kardaşımle bΠrabar ίturudiЋâr kuşlug ìdiЋâr (9) ìdiЋΤr sora gitìЋΤr ne zaman şindi tauk ne 

satın alırsan nerdėydīnıs (10) çimdeydīnıs ne zapÀymişınıs başka yėrde Àpabilmişık onlarle bizim 

onlarle ėvın onın (11) evı yok˘ìmiş bizım dÀ yōkari e tabi te orda dÀ yokÀrì yitsen da orda kible 

kardaşım (12) kardaşım orda imiştır o zaman yaġmur (13) yaġmiştır çikardısanıs dÀ yokÀrì dÀ 

imişıs dÀ yokÀrì dÀ bir tane nÀsı derdi kίnoşur ìsla alırdın dÀ çok (14) pЋâkpoÇoĉuġumun dÀ iki 

Çίcuġi bāk po po ÀllÀ beklesın (15) dünyanın dizınde yok yok barem atâyım te büle neyìse 

kalkaydım üdemişın nÀsı üte (16) vilâdeydının kardaşımin kızì havÀ havÀ dìy (17) nasi imìşın nâsı 

ίldun e ne yapmaġım hava ÀllÀh yappi te buni şindi (18) ÀllÀttan ne gelirse bir vakıdım ne zaman 

düştü yavaş yavaş tāle kaldi po (19) ayaġım aġırıydi ama Àcıtìydi yok aġırsın Àcıdìy e Àcıdìydi mō 

(20) nedemişeydim ĉermaniyadaydım ĉideydım bolniCada nÀsı dìyЋâr Àstanedėydım (21) oturdum 

bilmem nekÀ ordan gėne Çıktım gėne başka hâstaneye gitım (22) hiç ori hayr etmey ne hâpЋΤr tāle 

hâpЋΤrle ordan sonna ġeldım (23) burēy mo burda da gitīm doktorЋâra baktiЋâr bişě ìÇ bi iş ama (24) 

sonna te bu elım hem ayaġım alındi gitım birden doktorâ dedım te büle te büle (25) alındi bu ayÀ te 

bu elım ayaġım ū dedi sen anlamÀmişīn acısın da (26) gitmiştır obür tarafi yok dedım canım yōk 

aklīm tamam yerınde ē dedım Àngì ilâÇ (27) Àngì gevşeysın elım ayaġım didi yok büle didi ĉevşey 
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yavaş yavaş (28) bir rahatlarlen pisçürle halbuçi hiÇ bu ayaġım enelım oliydi islÀ toyagıylen (29) 

gezìydım toyagıylen haçan iydım toyagıylen çok islÀyidi ama şindi giti alındi hep yavaş yìydım 

çendım (30) gezìydım çendım çendım kalkaydım çendım ama yavaş yavaş bu da kίyuverdi (31) bu 

elım da kίyuverdi klÀp ay mırlatıramaym āle mırlâtırìym ama kaldăraym yōkari (32) kaldăramâym 

yok ben demış şeyi yâltmiş yaşına âtmiş bėş yaşına (yum kon) saġlÀm (33) ama şindi te tōrt tü valla 

tort var toyagım sene üç sene nÀsi büle tort sene gezìdım toyagìyle a (34) şini mo klap düştüm 

kalkamaym kalkamaym mırlayamaym ne āteden ne beriden (35) bir kolda yatìim bütün gėĉe bir 

kolda ίyūrum (36) mırlayamaym hìÇ kaldırì haçan kalkaym kaldırì dışardan kaldırì yok po şüçür 

gėçe içın o (37) bari o gündus gėne gėlin var e çίcuk e unukalar vÀr gėçe var içın yok ne (38) 

yapmak ayaklar kΠrΠt˘aġıriy ama büle de bir keret olmìy taġırìy cütsün yōk (39) âstaneden olìm 

hepdayanìmkalkamÀym hiÇ mırlayamÀym te bu yÀstıklÀr böyle üteye kalır arkamde heb (40) içìım 

tō brufen mı ne dìЋâr biraz oni onlar gėvşetırìy se po a aġzīmi gözlerımì braksın (41) Àlla tonlarì 

arÀym şimdi üzle imiştır çıksın bi taradan bi tara ne yapmak ne yapmak ίturìy (42) bütün gün 

işlemes bişi po tabi Àllah vermiştır yok şindiye kÀ çok (43) güzel ėti üç seneden beri sonuna kÀ ne 

demişın nekâ girmemiştır o kanalıka dÀ islÀ ayrılmak (44) vaktìylen herkes bakar kendi işīni (45) 

kendi evīne bakar ama onda da çıkÀyЋΤr orda da 

 

-Saime Teyze burada Preşovada nasıl asker uğurlardınız eskiden? 

 

 (46) türÇe mi Çaġıt ġelmiştır po Çaġıt gelmiştır e sonna nō vakıt nō angi (47) gün gitpek ġėlmiştır 

Çaġıti nō çocuk beklemìştır o Çaġıti ġėlmiştır (48) vakıt gitsın o gice toplanmiştırЋâr yakmiştırЋâr 

ÀkşamЋık çì gidìy (49) askēr o çucuk ayaktaşЋârini toplamiştır ίturmiştırЋâr ĉimiş o ne (50) mo nÀsı 

ne yapmiştırЋâr ĉümbüş yìymiştırЋâr iÇmiştırЋâr yârin (51) dasì sonna geÇermişık asker gidìy 

toplanmişıtr adamЋâr gidiy asker (52) geÇırdık asker sora biz mi neye kÀ o ayaktaşЋâri sonna tÀ 

bìñınce kÀ o trene (53) makìnayÀ geçırmiştırЋâr o Çucuġi asker gitmiştır ē başka yōk imiştır 

 

-Saime Teyze  senin  zamanında nasıl gelin gidilirdi, sen nasıl gelin gittin, nasl adetler vardı o 

zamanlar? 

 

(54) başlandì düġün getırdiЋâr ubalarì nÀsı getırdiЋâr ē rubaЋâri (55) getırdiЋâr no geçe yarın akşam 

koyÀysık kına geçesi koyÀym kınÀy toplandiЋâr ayaktaşЋârīm (56) karìlâr gėlinler ben attīm şamìy e 

tıktìЋâr sovaya orta sobada (57) oturdum ben he koydiЋΤr kınamì havūÇЋârda büle haūÇta po e 

koydiЋâr sonna (58) hēpisine verdiler birer has ben ίturdum dÀ bira orda onЋΤr (59) okuydiler şarki 

demek tūrkiler nÀsı koyulūr kına hem çiktım (60) yarın dasi yelìler alsınЋΤr sonna da ben  nazır 

oldum ĉitirdiЋΤr beni (61) geriye hem gitìЋΤr geldiler arabalarlen bigirlerlen yōk Àyvanlarlen 
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bigirlerlen (62) arabalar iki araba ē mo girdiler iÇerēy onlar peşin veriydiler (63) koşlug kimi haçan 

gelìydiler gėlini alsınlar kuşkaЋârını koşluku tona (64) verdiler kuşlug tona yediЋΤr anÀm yediЋâr 

kuşlug iÇtiЋâr ben çıktım (65) aldım elerıni onların gelin e mo koydiЋâr adētler ne var (66) 

koysunЋâr çiktiЋâr biñdiЋâr arabÀya ben de biñdım arabaya bi sÀt bilaştan (67) gėldık beriye demek 

burda sonra endırdiЋâr beni burda gėlin e biraz orda daireler (68) vurìydiЋâr ne oynaydiЋâr tÀ gelin 

ne girìyίynaydiЋâr sonra mo girdi güvėġi çıktì sabayì sabale sonna hayde tiganisa (69) yemēk 

yaptiЋΤr tiganiCa toplandi adamlar toplandì hēpisi yediЋâr tiganiCa (70) içtiЋâr yediЋâr hēm bitì te o 

kadÀr başka yok˘imiştır peşin (71) yapÀydıЋâr a şindi yapmēЋΤr beġenì çoĉuġi alì gidìy (72) bişi bitì 

o iş a biz peşin görmemişik çoĉuġì ġelmişık töyle hiÇ (73) görmeden yōk ni o görmiştır beni ni ben 

onì görmişım töyle (74) nedemiş te ō gėce görüşmişık nişÀn po Àçan verdiЋâr beni burēye (75) 

sonna ġeldiЋâr ĉetırdiЋâr dėmek nişanì ama adamlar yok karìlâr yok (76) adamlar geldiler yediЋΤr 

kuşlug getırdiЋâr ne bar ìse adētleri hediyeler (77) bişeler bişeler ben da beriye sonna yoladım 

hedìye bunlara ėv (78) insanlarına ne bar ise akrabalara hediye yoladım güveġiye sonna (79) 

yoladım ona lazım ne imiştır te o nişan başka gayrì hiç gelmem gėlmek çıkmak yōk hiÇ tÀ (80) 

yelıncaya gelin o gėçe yok ĉōrüşmedìk gayrik bis yok şimdi gorüşmemişık o (81) güveġilen gelsin 

güveġiye git çıkmak gürüşmek gezmek yōk o vakıt yok˘imiştır o (82) adēt ĉörmeden Çōr nice Çor 

haçansen yo yo te görmiştır babam (83) görmiştırkardaşЋΤrım güveġi demek beyenmiştırЋâr islÀ çok 

akıЋì dìl üle (84) hÀy huy sonna beni da danıdımiş o görmiştır kimse beġenmiştırЋâr ē islÀ işte üle se 

(85) yok ĉörmek çoĉuġlen yok yok yok hiÇ ni kaynanaya çikmişık ni kaynatay ni hiÇ (86) 

çıkmamişık hiç hiç kimse kimse görmemiştır o vakıtÀ yōk nice şindi ni çikÀyЋâr (87) şindi çikÀyЋâr 

heplen ama biraz eveliçe sėvım haçan verılmiştır (88) çikmıştır kaynanayÀ o vakıt po cīkmiştır 

onlara a peris yōk a po (89) haçan verıldi sonna po kaynanaya kaynataya gürāmcesine te onlara 

(90) Çikmiştır gėlmiştırЋâr haçan ġeldiЋâr onlar o vakıtÀ çìkti onlarīn (91) gördüЋâr ama corüşìydiЋΤr 

üteyede a bis yok bis başka zaman  

(92) yok kimse görmemiştır hiÇ dÀ iy˘imiştır dÀ se şindi görişìydiЋâr (93) olìyЋâr viran e töyle başka 

kerek imiştır te adēt töyle... 

 

Saime Teyze eskiden ailenizde veya dışarıda hangi dillerde konuşuyordunuz? 

 

(94) te üle brakım ilıştırsın arnâvuùçė kίnuşsun ìç arnauçe yok (95) konuşmak alışsın türçě alış 

sonnâ var˘imiştır kardaşi kÀrisì (96) biЋâÇta ėvli çoĉuklarda kardaşi için e o da türçė kίnuşmiştır 

(97) tÀ kίnuşmiştır tūrçė se arnauùçe bilmemiştır te ama peşin (98) ėvlenìydiЋâr arnautlâr türklėrlen 

e onunlen biras alışmiş sonna (99) anlâyidi haçan arâydiЋâr bişe alışsin tu i thon te budur te pudur 

(100) te pude haçan ârÀrım bişi te bil ki te budī e alışti anâm sonna (101) türçė heb ama gėne 

ėvlenùırdık kardaşım idi sėfte evlėnùırdık (102) aldı letoviCadan o arnauùçe tam bilmìydi babam 
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dìdi (103) sülemenın arnauùçė kίnuşun tārçė bunulėn âlīşır o çoĉuġa da (104) dìdi kardaşıma dìdi 

arnauçė sālenın konuş konuş türçė (105) bununlėn o anlamÀydi dìdi ne sāleyìm bununlen na (106) 

anlamÀy ē başЋâdiЋâr bunЋâr arnauùçė sonna ġėldiЋâr gelinler (107) ġeldiЋâr te bu raykun kârisì e 

kıskardâşi ėve ēp arnauùçe arnauçe (108) hēm gâyri hėp arnauùçe kunuşìyЋâr biЋâşta gÀyrik tārçe 

sėyrek ne (109) kίnuşurЋâr hėp arnauùçe nasıl braktınız biz zaten gidìdīk (110) türçe (çe kto şti 

erdhın türçe me fol, hayde sek a hup mo türçekreyt u bonın şiptar) (111) büle sülìdiler gelinler 

arnauçe gelinlerle hep arnauùçė e yok gayrì dÀ çok arnauùçė se türçė     
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

1.(SÖZLÜK) 

  

 A 

Àber : haber (4:204) 

Àbey : ağabey (1:162) 

âbi : harbi (1:9) 

Àĉi : haccı (1:196) 

acolÀri : amcaları (2:54) 

Àçen : ne zaman (6:33) 

ado : baba (1:111) 

aġıriydi : ağrıyordu (7:19) 

agronomì : zıraat (3:15) 

aksarÀda : Aksaray’da (1:162) 

âksėnnsız : aksansız (3:23) 

alacÀsın : alacaksın (4:41) 

alamÀya : Almanya (4:62) 

Àlma : elma (4:31) 

almazi : Yılmaz’ı (4:83) 

ambasada : konsolosluk (ar.)(2:38) 

Àmbasador : konsolos (ar.)(2:46) 

Àmd : hamd (4:64) 

amicaЋâr : amcalar (6:240) 

Àmucamıs : amcamız (1:200) 
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andesık : ondayız (4:87) 

anlaşÀyın : anlaşalım (2:36) 

ÀpacÀklΤr : yapacaklar (4:43) 

arhivada : arşivlerde (ar.) (2:51) 

arnauçė : Arnavutça (7:104) 

Àrnaūt : Arnavut (4:205) 

Àsanda : Hasan’da (4:81) 

Àstalıġım : Hastalığım (1:185) 

aşÀ : aşağa (1:135) 

âştım : açtım (2:26) 

aştu : öyle (ar.) (3:69) 

Àtık : artık (1:211) 

ÀttÀ : hatta (1:207) 

Àvanın : havanın (1:35) 

Àvız : Hafız (1:71) 

Àvtalarle : haftalar boyunca (4:78) 

ayaktaşЋâri : arladaşları (6:36) 

Àygi : hangi (4:45) 

âylenen : ailenin (2:2) 

ayo : O (kızlar için kullanılan zamir) (3:62) 

âyr : Hayır (7:3) 

ayriēten : ayrıca (4:95) 

 

B 

bÀbÀne : babaanne (2:2) 

babĉüş : dede (ar.) (2:7) 
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bādìЋâr : büyüdüler (6:11) 

baġ : bağ (3:3) 

bāgi : büyüğü (6:28) 

baġlÀym : bağlıyorum (1:98) 

bāk : büyük (1:195) 

bakta bakta : baktı baktı (1:88) 

bΣlana : çoğalmak (1:1) 

başşamiştır : başlamıştır (1:8) 

bÀşvermes : izin vermez (1:91) 

beġenì : beğeniyor (7:71) 

beleyicekЋâr : bekleyecekler (4:204) 

belìġ : belki (4:221) 

beligratÀ : Belgrat (2:39) 

belìydım : sarıyordum (6:147) 

beograttÀ : Belgrat’ta (2:41) 

bēsbelї : bes belli (3:26) 

beşiġe : beşiğe (6:169) 

bìkide : belki de (4:189) 

bildēnız : bildiğiniz (5:2) 

bìleri : birileri (1:151) 

bìleri : birileri (1:151) 

bilmēt : hayvan yiyecekleri (4:34) 

bìlmėym : bilmiyorum (2:62) 

birhÀmet : bir merhamet (1:25) 

bisùık : bizdik (4:87) 

bìşeh : bir şey (6:80) 

bitėvi : baştan sona (4:42) 
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bitī : bitti (1:98)  

bitìvì : baştan sona (4:4) 

biyanoCa : BuuyanoCa (4:146) 

biЋâtta : Bilaç’ta (6:3) 

biЋΤÇliЋâr : Bilaç’lılar (1:201) 

bolniCıs : hastahane (sr.) (6:101) 

bonboner : şekerleme (ar.) (6:157) 

bornovÀdÀ : Bornova (1:64) 

bosmişЋâr : bozmuşlar (6:62) 

bostÀn : karpuz (ar.) (4:41) 

boūlursık : boğuluruz (1:128) 

bölenmeyЋâr : yetişemitorlar (4:153) 

budī : budur (7:100) 

buesì : burası (4:100) 

buġdÀyìsi : buğdayı (4:29) 

bukuroCì : BukuroC’u (4:210) 

bulìЋâr : buluyorlar (4:157) 

bulucuġa : bulunca (4:88) 

bulundiЋâr : sahip çıktılar (5:4) 

buñnâri : bunları (6:224) 

burēy : buraya (7:23) 

buriyЋâr : buluyorlar (6:187) 

burūsayÀ : Bursa’ya (1:209) 

buyanovCa : BuyanovCa (1:137) 

buyuġi : büyüğü (6:109) 

buzaġi : buzağı (245:4) 

bülmì : bilmiyor (1:182) 
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bāyidi : büyük idi (4:186) 

 

c 

cÀfer : zafer (1:166) 

cīyanın : dünyanın (1:9) 

cōrmişınız : görmüşsünüz (1:155) 

cualdÀ : çuvalda (1:113) 

 

ĉ 

ĉÀmisi : camisi (4:103) 

ĉēçışırdiЋâr : geçirirler (4:19) 

ĉelecēys : geleceğiz (3:26) 

ĉelinì : gelini (1:107) 

ĉemÀtsìs : cemaatsiz (4:120) 

ĉermanlâr : Almanlar (6:70) 

ĉetsızı : yetersiz (4:65) 

ĉidecak˘a : gidecek (4:161) 

ĉidiĉēyis : gidiyoruz (3:26) 

ĉitirdiЋΤr : getirdiler (7:60) 

ĉōre : göre (4:98) 

ĉōrelım : görelim (1:78) 

ĉormìy : görmüyor (1:181) 

ĉorüşmedìk : görüşmedik (7:80) 

ĉülìysınıs : gürüyorsunuz (4:187) 

ĉütürìdık : götürüyorduk (4:32) 
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Ç 

ça se ki pa na : bizim görmediğimiz (ar.) (1:88) 

çafirlerì : kâfirleri (4:202) 

çÀġırìyЋâr : çağırıyorlar (1:203) 

ÇaġıtЋârı : kağıtları (6:59) 

Çaġidi : kağıdı (2:39) 

çanacaklar : çalacaklar (4:141) 

çatekatır : altmış dört (4:91) 

çatip˘imiştır : kâtip idi (2:30) 

çe kto : işte bunlar (ar.) (7:110) 

Çehıldi : çekildi (1:158) 

çekalalım : çıkaralım (6:157) 

çerkėk : erkek (2:34) 

çėyif : keyif (4:249) 

Çeyis : çeyiz (3:51) 

çı na yep : bize veren (ar.) (7:5) 

Çıġırır : çağrır (2:33) 

çıkmadЋâr : çıkmazlar (6:226) 

çi spat : okumadı, sahip olmadı (ar.) (bkz.) (3:62) 

çìgene : çingene (4:198) 

çiġırdiЋâr : çağırdılar (2:19) 

ÇikÀys : çıkıyoruz (6:235) 

Çikolara : kızlara (ar.) (6:231) 

Çiktıca : topluca (6:240) 

çimçì : kim ki (1:87) 

çimdi : şimdi (3:66) 

Çìmse : kimse (1:182) 
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çindımızē : kendimize (4:41) 

çinnisì : kendisi (4:161) 

Çìtap : kitap (1:101) 

Çokū : çoğu (7:14) 

Çor : kör (7:82) 

Çōrcuk : çocuk (1:30) 

çōy : köy (1:157) 

Çoydē : köyde (4:153) 

Çöylì : köylü (4:187) 

çucuklâri : çocukları (1:63) 

Çukarka : Çukarka (1:26) 

çümçe : çünkü (1:137) 

Çümklēr : künkler, yer altı kanalları (1:32) 

Çüni : çünkü (1:37) 

çüprìy : köprüyü (1:187) 

çüş : nasıl (ar.) (3:18) 

çüş i thoyşin : nasıl diyorlardı (2:49) 

çίugЋârlen : çocuklar ile (4:62) 

çίuk : çocuk (4:63) 

çΣkı : çoğu (3:44) 

 

D 

dâ : daha (6:85) 

dādük : döndük (6:63) 

daġÀ : dağa (4:47) 

dÀğı : dağı (4:184) 

dÀi : daha (1:102) 
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dairelērlen : tefler ile (6:219) 

dÀmaladık : yorulduk (6:22) 

damanlarda : zamanlarda (6:14) 

dasì : tezi (bkz.) (7:51) 

dÀtumlârì : tarih (sr.) (6:2) 

dautdėdada : Davutdede (1:200) 

dÀyìsla : daha iyi (1:129) 

dÀyrak : daire (2:57) 

deġeşır : değişir (1:57) 

dēişik : değişik (6:230) 

dėlım : değilim (4:28) 

dėlın : dilin (1:2) 

dėlmişlar : değilmişler (4:22) 

dērekazìlarla : dere kazıları ile (1:27) 

dėrsık : deriz (2:58) 

devılir : denir, söylenir (1:2) 

dėyiverēym : deyivereyim (6:19) 

dırjavÀnīn : ülkenin (sr.) (4:32) 

dırjavaЋì : ülkenin (sr.) (4:32) 

digìdık : dikiyoruduk (6:24) 

dikeydiЋâr : dikiyorlardı (2:17) 

dilÀ : değiller (4:132) 

dìldırЋâr : değiller (6:228) 

dìm : diyeyim (7:7) 

dinnìy : dinliyor (1:108) 

diverìm : söyleyeyim (2:43) 

divermeyЋâr : söylemiyorlar (6:105) 
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diyalėkti : lehçe ( ar.) (2:37) 

dìydiЋâr : diyorlardı (6:49) 

dobırÇandÀ : Dobırçan’da (1:168) 

dobrayìsın : bırakıyorsun (sr.) (6:209) 

doġdì : doğdu (6:162) 

doġri : doğru (1:8) 

doktoriCa : doktor hanım (sr.) (6:158) 

dōkuyüz : dokuz yüz (2:65) 

dovilìsık : dövünüyoruz (6:210) 

drÀja : Draja (bkz.) (sr.) (4:185) 

duhon : tütün (ar.) (3:70) 

durÀydiken : dururken (1:104) 

dübüdüs : düm düz (4:196) 

düÇân : dükkân (1:144) 

dünşēher : gelişmiş (7:6) 

düşetmiştırЋâr : döşetmişler (1:27) 

dāşek : döşek (6:56) 

düvırìyЋΤr : söylüyorlar (6:73) 

düzügìysık : güzel giyiniyoruz, çeki düzen vermek (1:126) 

 

E 

e çüştu : işte böyle (ar.) (3:61) 

ėkserìya : çoğunlulukla (5:14) 

ēmo : e ama (4:185) 

ėmtiyÀnĭ : sınavı (6:181) 

ēpımıs : hepimiz (4:54) 

ēpımìs : hepimiz (4:31) 
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erÀy : ay başı (4:213) 

ērbir : herbir (4:227) 

erdhın : geldiler (ar.) (7:110) 

erkėġi : erkeği (2:61) 

erōdΣn : Evrodan (218:4) 

eskişērde : Eskişehir’de (1:202) 

evelė : evvel (1:14) 

ēvuni : evini (1:51) 

eyliklėr : iyilikler (6:128) 

 

F 

fak˘etmezmiştır : fark etmezdi (1:52) 

fÀzzasi : fazlası (1:61) 

firÀda : firmada (2:18) 

fisit : kabile,boy (ar.) (2:49) 

fuş kusova : Fuş Kosova (3:45) 

fülupiyede : Filip’de (sr.) (4:147) 

 

G 

gÀl : al (f.) (4:40) 

gāmüştırЋâr : gömmüşlerdi (1:79) 

gėçe : gece (7:36) 

gėldīg : geldik (6:60) 

gėvşetırìy : iyileştiriyor (7:40) 

gėyìn : gelin (6:25) 

gidėler : giderler (6:51) 

gidērsık : gideriz (4:118) 
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gìdēsınıs : gidersiniz (4:88) 

gidìdi : gidiyordu (4:245) 

gidìdīk : gidiyorduk (7:109) 

gidìtın : gidiyorsun (6:216) 

gilirke : gelirken (1:88) 

gine : güne (1:6) 

gitīnЋâr : gitsinler (6:111) 

gitīnЋâr : gitsinler (6:111) 

gocâ : koca (6:12) 

gorùum : gördüm (6:197) 

gostivΣr : Gostivar (1:157) 

grÀt : kadınlar (ar.) (6:21) 

güdēl : güzel (6:212) 

güveġilen : güvey ile (7:81) 

güveġiye : güveye (7:78) 

 

ġ 

ġadar : kadar (1:25) 

ġayınpedėrĭm : kayın baba (3:32) 

ġermÀnìya : Almanya (2:19) 

ġilana : Gilan’a (6:153) 

 

h 

hanĉisì : hangisi (6:202) 

haūÇta : avuçta (7:57) 

havūÇЋârda : avuçlarda (7:57) 

hayde : haydi (ar.) (7:110) 
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hâyt : haydi (ar.) (6:193) 

hÀzulayÀm : hazırlayayım (4:47) 

hebili : hep böyle (4:120) 

hėdırlēz : Hıdır Ellez (4:137) 

hekes : herkes (4:62) 

hėkter : dönüm (ar.) (3:3) 

hėnez : henüz (6:235) 

hėnım : hanım (2:59) 

hēptenın : hepsinin (1:160) 

hērkendi : herkesi (6:123) 

hēyu : aldırmayanlar için kullanılan ünlem (4:45) 

hìsli : duygusal (1:77) 

hìstoriyÀdÀ : Tarih (ar.) (4:107) 

hizmetçÀrkÀ : ar. Hizmetkâr kadın (1:89) 

 

i 

inĉinėrler : Mühendisler (ar.) (3:6) 

islÀyidi : iyidi (7:29) 

istecì : görücü (1:114) 

isviCrede : İsviçre (ar.) (3:44) 

 

ì 

ìkaydim : yıkıyordum (6:169) 

ìleştìr : yerleştir (6:37) 

ìlmi : Hilmi (4:147) 

ìşallÀ : inşa Allah (4:121) 
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ìşlemìtık : çalışmıştık (6:15) 

ìtemeydi : istemiyordu (6:172) 

ìtiyÀrlı : yaşlı (6:8) 

ìttedım : istedim (1:161) 

 

J 

junisasi : JuniCası (ar.) (4:210) 

 

k 

kÀ : kadar (1:6) 

ka kalu : geçirdi, yaşadı (ar.) (3:62) 

kabilētì : ailesi (4:141) 

kâdık : kaldık (5:3) 

kaldăraym : kaldırayım (7:31) 

kalmÀsìЋâr : kalmasıdır (1:5) 

kapedan : Müdür (sr.) (2:42) 

kΠrΠt˘aġıriy : bir kere ağrıyor (7:38) 

kÀrpuş : Karpuş (4:189) 

kasabÀindi : Kasaba idi (3:19) 

kaşımıza : başımıza (2:25) 

kaştiЋâr : kaçtılar (4:211) 

katabata : kasabaya (6:26) 

katabâyâ : kasabaya (6:25) 

kÀtarna : kasarna (askeri kışlası) (6:42) 

kayakmişЋâr : yakmışlar (6:62) 

kayinçėler : kayın biraderler (3:36) 

kaynatÀsīn : kaynatırsın (4:251) 
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kaynatırìydim : kaynaktıyordum (6:169) 

kērek : kere (1:199) 

kėtėlım : keselim (6:49) 

kıdì : kızı (6:89) 

kıdЋâr : kızlar (6:205) 

kındımdır : kızımdır (6:160) 

kındì : kızı (6:151) 

kındЋâr : kızlar (6:198) 

kışЋât : askeriye kışlası, ordugâh (1:142) 

kidìyidi : gidiyordu (6:31) 

kişΣ : kilise (ar.) (6:125) 

kìtsın : gitsin (4:161) 

klinik : Klinik (4:94) 

klìseyi : Kiliseyi (1:135) 

kocatì : kocası (6:187) 

kolaġım : kolayım (4:35) 

kōmşida : Komşuda (4:229) 

konfekCiyÀ : Konfeskiyon, fabrika (sr.)(2:26) 

kōñyadân : Konya’dan (2:50) 

kōyunsus : Koyunsuz (4:226) 

kö : köy (6:2) 

kreyt : herkes (ar.) (7:110) 

kūbili : kubbeli (4:119) 

kuçìylen : faytonlu araba (6:212) 

kumanovÀya : Kumanova’ya (1:163) 

kumunizlē : Komunistler (4:193) 

kundralarìmì : ayakkabılarımı (ar.) (6:37) 
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kūnyaЋi : Konyalı (4:174) 

kurĉo : hiç bir şey (ar.) (3:60) 

kurse : halbuki (ar.) (7:5) 

kuvetin : Kuvveti (7:5) 

kübraydi : zordu (4:158) 

küktì : öptü (6:164) 

kyo : Bu (ar.) (2:7) 

 

l 

lanÀy : lanayı (süzmek için kullanılan alet) (4:248) 

letoviCadan : LetoviCa’dan (7:102) 

lėylây : Leyla’yı (6:189) 

lezētli : lezzetli (4:69) 

 

m 

ma mire : daha iyi (ar.) (3:62) 

magÀrler : eşekler (ar.) (4:121) 

mÀkak : Muhakkak (4:57) 

mākemel : mükemmel (4:119) 

maksÀt : amaç (2:51) 

maksıma : maksimuma ulaşmak (2:27) 

mÀle : mahalle (4:2) 

mÀlesi : Mahallesi (1:166) 

me fol : konuşmaya (ar.) (7:110) 

mēhanēler : meyhaneler (1:146) 

mēhanēler : meyhaneler (1:146) 

metraja : tekstil fabrikalarda kullanılan kumaşlar (2:26) 
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mırlayamÀym : kıpırdıyamıyorum (7:39) 

milėt : millet (4:62) 

minìstaş : bakan (ar.) (2:45) 

mir : iyi (ar.) (3:24) 

miratoCaЋì : MiratoCa’lı (2:3) 

miratofCın : MiratovC’ın (ar.) (1:54) 

mo : artık (ar.) (7:34) 

mo türçe : Türkçeyi artık (7:110) 

mōderno : modern, çağdaş (sr.) (4:26) 

mornâr : denizci (sr.) (2:47) 

mulÀ : mola (4:104) 

murabi : burada bir (2:26) 

mίabet : muhabbet (1:98) 

 

n 

naçanik : askeri komutanı (sr.) (4:204) 

nÀna : anne (ar.) (6:119) 

nânay : anneyi (1:112) 

nâsı : nasıl (7:17) 

nâsın : nasıl (1:112) 

nâsır : nasıl (1:51) 

nasī : nasıl (2:12) 

nasìse : nasıl ise (4:223) 

ne moj : yapamamak (sr.) (4:38) 

nekÀ : ne kadar (6:62) 

nēnem : ninem (2:2) 

nizamìsık : düzenlemişiz (4:14) 
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nō : ne o (7:46) 

nōmiş : ne olmuş (1:208) 

 

o 

odalâi : odaları (1:126) 

opşitinÀyì : Belediye (sr.) (6:59) 

opştinÀyì : Belediye’yi (sr.) (6:59) 

ordÀyis : oradayız (2:44) 

orìy : orayı (6:218) 

otlÀy : Otlay (4:205) 

ovadÀ : tarlada (6:18) 

oynÀmişık : Oynamıştık (1:177) 

oyuncaklÀrlen : iş aletleri (6:15) 

 

ō 

ōca : hoca (1:153) 

ōfiCėr : memur (sr.) (2:47) 

ōkuduЋâ : okudular (3:5) 

ōrdilΤri : orduları (1:5) 

ōrdilΤri : orduları (1:5) 

ōro : halay (ar.) (1:119) 

ōsın : olsun (5:8) 

ōturmÀtın : oturmazsın (6:174) 

ōyin : oyun (4:84) 

 

p 
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pantol : pantolon (ar.) (2:17) 

paradėda : ataların zamanında (2:50) 

pasulayì : fasulyeyi (ar.) (4:249) 

pÀtırma : pastırma (6:49) 

patlìcan : domates (ar.) (4:30) 

payaġi : bayağa (4:111) 

pÀydÀt : pahi taht (4:100) 

pÀyìk : pâk,temiz (4:150) 

pÀЋi : pahalı (4:221) 

pe folşa : konuşuyormuşum (ar.) (3:24) 

pėÇėnkaЋΤr : kızartma türü (srp.) (4:72) 

penziomit : emeklilik (ar.) (3:18) 

peris : daha önce (sr.) (7:88) 

pės : beş (ar.) (4:223) 

pėşkìr : havlu (ar.) (4:82) 

peşkìri : Havluyu (ar.) (1.91) 

pırskalÀyÀsīn : ilaçlamak (bkz.) (4:154) 

pì : bir (4:7) 

pi thojn : diyorlar (ar.) (3:18) 

pişēy : bir şey (4:154) 

pitivi : bütünü ile (4:189) 

pitlìydi : kirletiyorlardı (6:50) 

po : evet (ar.) (7:5) 

po se : evet çünkü (2:25) 

pojiş : yapabilmek (sr.) (4:37) 

pop : Rahip (ar.) (2:47) 

poştar : Postacı (ar.) (1:88) 
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pōttaya : Hava Limanı’na (1:212) 

preşovadali : Preşova’lı (3:44) 

prēşovaya : Preşova’ya (2:50) 

priştinēy : Priştine’ye (3:44) 

privatno : Özel (sr.) (2:24) 

prizrēn : Prizren (1:156) 

prōs : eski (sr.) (4:118) 

prosor : Profesor (2:47) 

pЋâk : Yaşlı (ar.) (7:14) 

 

r 

rabüle : Allahın izniyle (4:64) 

raìns : reis, ev sahibi (1:88) 

rÀtlık : rahatlık (4:53) 

retoranЋâr : restoranlar (6:84) 

ripublika : Cumhuriyet (ar.) (2:46) 

rubaЋâri : gelin eşyaları (sr.) (7:54) 

rujdìye : Rüştiye, Lise (3:29) 

 

s 

sÀ : sağ (1:145) 

sÀbaya : Sabah’a (1:98) 

sabayì : Sabahı (7:68) 

sΣf : sırf, bütünüyle, büs bütün (2:54) 

sakalìysın : sıkılıyorsun (7:8) 

sÀndaliyâda : sandalyede (6:206) 

sarÀėvÀda : Saraybosna (4:20) 



154 
 

se : çünkü (ar.) (1:10) 

se ka hup : kayboldu (ar.) (7:110) 

sefedìn : Sefeddin (1:162) 

sėfte : ilk defa (7:101) 

serbistÀ : Sırbistan (1:17) 

serbiyÀ : Sırbistan (4:143) 

sėvım : Sevim (7:68) 

sėyrek : nadir (7:108) 

sìs : sus (2:1) 

sĭs : sus (1:108) 

siùili : tarzı (4:157) 

ska pasen : yoktu (ar.) (3:60) 

skuÀdreten : Kadrolardan (ar.) (3:6) 

slupçanīn : Slupçan’ın (k.is.) (1:57) 

sobÀdÀ : odada (ar.) (6:124) 

somoliCaya : SomoliCa’ya (1:133) 

sōna : sonra (1:3) 

sōra : sonra (1:5) 

sōray : soruyor (1:111) 

sovyik : Sevyet (sr.) (2:16) 

spahilâr : Spahi’ler (2:53) 

stēr : ister (3:52) 

suediya : İsveç (ar.) (3:44) 

sāle : söyle (4:65) 

sālenın : söyleyin (7:104) 

sülēm : söyleyeyim (4:52) 

sülėrsık : söyleriz (2:2) 



155 
 

sülìdiler : söylüyorlardı (7:111) 

sānēt : sünnet (4:133) 

sāredi : resmi (1:89) 

sāriyėda : Suriye’de (1:199) 

sārmüsık : sürmüşüz (4:12) 

 

ş 

şÀmi : eşarp (ar.) (6:120) 

şamìy : eşarbı (ar.) (7:56) 

şeyetmişЋâr : etmişler (6:63) 

şiptar : Arnavut (ar.) (bkz.) (7:110). 

şkōdaya : At arabasına (6:45) 

şkol : okul (ar.) (3:62) 

şkoЋâsì : Okulu (ar.) (6:180) 

şkoЋΤ : okul (ar.) (4:191) 

şoka : kuşak (ar.) (2:58) 

şti : şimdi (7:110) 

 

t 

tÀ : daha (1:28) 

tabanovCa : TabanoCa (4:108) 

tÀġ : dağ (6:101) 

tÀġ : dağ (6:101) 

taġırìy : ağrıyor (7:38) 

tairÀ : daha sonra (2:55) 

taklavatЋΤrlen : elbiseleri (4:173) 

tallatırΣlım : sallayalım (6:170) 
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tarì : tarih (1:7) 

tarìyÀ : Tarih’e (1:82) 

tekayāt : emeklilik (3:18) 

tekstilni kombinat : Tekstil Fabrikası (sr.) (2:17) 

televizyÀnın : televizyonun (4:75) 

tėne : sene, yıl (6:13) 

tėnėÇeĉì : tenekeci (3:33) 

tenoЋogiya : teknoloji (sr.) (1:31) 

tepeledìЋâr : dövdüler (6:57) 

tepì : halı (ar.) (4:169) 

ternofCaЋì : TernofCa’lı (1:54) 

tesçì : tepsi (4:93) 

tetovâda : Tetova’da (6:178) 

tevdÀdÀn : sevdadan, sevgisinden (6:182) 

tėvērīm : severim (6:191) 

thojn : derler (ar.) (2:47) 

tırbìya : Sırbistan (ar.) (6:43) 

tırcârlık : tüccarlık (2:14) 

tırgovina : Ticaret (sr.) (2:14) 

tırpЋârdan : Sırplardan (6:64) 

tiganìy : kızartmalar (bkz.) (4:161) 

tiganìy : düğün kızartmaları (sr.) (4:162) 

tìl : değil (6:135) 

tiyìden : dantel ipi (4:138) 

tō : işte o (7:40) 

tōdır : işte odur (1:20) 

tora : sonra (6:163) 
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tōrdan : işte oradan (2:6) 

tōrt : dört (7:33) 

tūrçė : Türkçe (7:97) 

turçişten : Türkçeyi (ar.) (3:24) 

turtura : baskı (ar.) (2:54) 

tutÀydım : tutuyordum (4:243) 

tāle : işte öyle (4:5) 

tülēydi : söylüyordu (6:129) 

türcÀrЋΤr : Tüccarlar (3:22) 

türçe : Türkçe (ar.) (7:110) 

türķiyÀy : Türkiye’ye (2:54) 

tütì : sütü (6:169) 

tütlēn : süt ile (6:168) 

 

u 

u bonın : oldular (ar.) (7:110) 

ubalarì : eşyaları (sr.) (7:54) 

unudìmiş : unutmuşum (4:90) 

unuk kıdım : kız torunum (6:162) 

unukÀlar : Tornlar (sr.) (4:64) 

uştÀr : ar. asker (1:96) 

utÀndım : üzüldüm (6:31) 

 

ū 

ūçìsız : uykusuz (1:179) 

ūş˘olmişЋâr : beslenmişler (1:147) 
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ü 

üçās : üç yüz (1:153) 

üÇünĉitì : üçüncüsü (6:30) 

üküyüz˘elì : iki yüz elli (1:152) 

üldiЋâr : öldüler (3:39) 

üpìym : öpüyorum (6:202) 

üskābe : Üsküp’e (1:151) 

ütėyedınì : ihtiyadını (4:110) 

 

ā 

ādenık : ödenmiş (1:204) 

āksek : yüksek (1:153) 

āzāni : yüzünü (1:197) 

 

v 

vōyvōda : Voyvoda (4:196) 

vrÀnyadan : Vranya’dan (3:56) 

 

y 

yÀġır : ağır (4:59) 

yakışmâycak : yaklaşmayacak (1:101) 

yalÀcaklΤr : alacaklar (4:137) 

yΣlına : yoluna (6:186) 

yanlī : yanlız (2:20) 

yapamìşık : yapamamışız (4:239) 

yapÀy : yapıyor (6:79) 



159 
 

yapmaġım : yapmayayım (7:17) 

yapmēЋΤr : yapmıyorlar (7:71) 

yappa : yapma (4:169) 

yÀvaj : yavaş (2:35) 

yėÇirmek : geçirmek (4:48) 

yėÇirmek : geçirmek (4:48) 

yēçiydi : geçiyordu (4:80) 

yelıse : gelirse (4:57) 

yėlì : geliyor (4:115) 

yelìler : geliyorlar (7:60) 

yėlirdi : gelirdi (4:71) 

yėmeġ : yemek (2:48) 

yemeġe : yemeye (1:71) 

yēvıne : evine (1:50) 

yezìyЋΤr : geziyorlar (4:156) 

yidişledım : çalıştım (2:21) 

yìġirmi : yirmi (6:221) 

yilitiriydi : yerleştiriyordu (6:149) 

yitì : gitti (4:211) 

yìyncekЋâr : yiyecekler (4:162) 

yίgoslÀviyÀ : Yugoslavya (2:46) 

yōkıt : yoktu (6:218) 

yoЋlen : yol ile (6:213) 

yumkon : vardım (ar.) (7:32) 
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z 

zÀ : zaman (4:110) 

zabitlėr : zabıtalar (3:22) 

zanÀtlìler : Zanaatliler (3:22) 

zapÀymişınıs : yapmışsınız (7:10) 

zemÀdÀ : zamanda (4:44) 

zirÀt : Zıraat (3:14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

 

SONUÇ 

 

Preşova ve Bilaç, Kosova Cumhuriyetinin sınırları içinde bulunan köyler ağzı olarak yer 

almaktadır. Kosova, Makedonya ve Arnavutluk olmak üzere eski zamanlara dayanan Osmanlı 

mirasını içinde günümüze kadar koruyabilmiş olan bir Türk ağzıdır. Batı Rumeli olarak 

adlandırılan bu topraklarda Osmanlı Devleti, hüküm sürdüğü yıllar boyunca dilini, kültürünü 

bölgeye kazandırmıştır. Bugün bile bu mirasın varlığını gösteren en güçlü delil konuşulan Türk 

dilidir.  

Kosova, Preşova ve Bilaç Türk ağzı da bu bölgelerden biridir. Kosova’nın bu güne kadar 

birçok şehrinde ağız çalışmaları yapılmış ve o bölgelerde saptanmış olan birçok özellik ortaya 

konmuştur. Bu güne kadar hiç ele alınmamış ve bu bölge, Preşova ve Bilaç köyünün tarihi, dil 

özellikleri ve söz varlığı olmak üzere bu çalışmada incelenmiştir. 

Preşova ve Bilaç köylerinde kullanılan Türkçenin eski kelimeleri hâla koruduğu 

görülmektedir. Bu çalışmada dil incelemesi sonucunda şöyle sonuçlar çıkmıştır. 

1. Preşova ve Bilaç ağzında ses bilgisi açısından karakteristik özelliklerden biri k > ç,             

Ç, g > ĉ değişmesidir. Bu değişmeler Kosova Ağızlarında standart olarak görülen bir unsurdur. 

Preşova ve Bilaç ağzında ise daha belirgin bir şekilde kendini göstermektedir. 

2. Preşova ve Bilaç ağzında ç sesinin art damak Ç olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir. 

Ayrıca c sesin de art damak ĉ olarak da kullanıldığı görülür. Bu iki kullanımda ise bu köylerde 

konuşulan Arnavutçanın dilin etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

3. Preşova ve Bilaç ağzında şimdiki zaman çekiminin birçok örnekte –y olarak kullanıldığı, 

bunun dışında diğer Kosova ağızlarında kullanılmayan –yor ekinin ses düşmesiyle brilikte bu 

ağızda hâla kullanıldığı tespit edilmiştir. 

4. Preşova ve Bilaç ağzında –h, -y, -r, ünsüzlerinin düştüğü, başta –g, -t, sesinin türediği, iç 

seste –h ünsüzünün türediği ve son seste –k, ünsüzün türediği de gözlemlenmiştir.  

5. Preşova ve Bilaç ağzında eskicil kelimelerin varlığı tespit edilmiştir.  

6. Görülen geçmiş zamanın 1. kişi çoğul çekimi –sık olarak kullanılmıştır. 

7. İyelik eklerinde ise 2. kişi çekimi derleme metinlerinde tespit edilmemiştir.  

8. +lAr çokluk eki ve –lAr 3. çokluk kişi ekinin ünlüsü hemen her zaman uzun ünlü tespit 

edilmiştir. 
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9. – DIr bildirme eki 3.çokluk kişi fiil çekiminde – lAr kişi ekiyle yer değiştirmektedir. 

10. –ık eki bu ağızda hem fiilden isim yapım eki olarak kullanılmakta hem de ortaç eki 

olan – miş ekinin işlevinde da görülmektedir. örn: ādenık : ödenmiş (1:204), gümük : gömülmüş 

(1:153) 

11. Preşova ve Bilaç ağzında kalınlık- incelik uyumu diğer Kosova Türk ağızlarına göre 

biraz daha kendini göstermektedir. Çekim sırasında bazı örneklerde ünlü uyumu kuralına uyulduğu 

görülmüştür.  

12. Gereklilik çekiminde  –mAlI ekinin hiç kullanılmadığı buna karşılık sadece lazım ve 

gerek kelimeleriyle çekimin gerçekleştiği tespit edilmiştir. 

13. Cümle bilgisi açısından da cümlelerin çoğunlukla devrik cümleler olduğu görülmüştür. 

Kurallı cümlelerin çok az kullanıldığı tespit edilmiştir. 

14. İsim cümlesinden ziyade daha çok fiil cümleleri kullanılmaktadır.  

15. Preşova ve Bilaç ağzında “haçan, ĉideym, bakâym vb.” gibi bazı unsurların Karadeniz 

ağızlarıyla ortaklık gösterdiği tespit edilmiştir.  

16. Preşova ve Bilaç ağzında doğal olarak Arnavutçanın ve Sırpçanın ses bilgisi, yapı 

bilgisi, söz dizimi ve söz varlığı açısından yoğun etkisi tespit edilmiştir. 

17. İsimden fiil yapan ekin bu bölgenin örneklerinde –le,-la ekinde başka diğer ek 

biçimlerinde rastlanmamıştır. 

18. Sözlük söz varlığı bakımından bine yakın kelime olduğu için bazı türetme eklerine 

rastlanamamıştır. 

Bu çalışmanın başından sonuna kadar incelenmeyi gerektiren daha birçok özellik de yer 

almaktadır. Derlemelerle, transkripsiyonla, dil incelemeleriyle ve söz varlığıyla bu güne kadar hiç 

çalışılmamış olan Preşova ve Bilaç ağzının özelliklerinin bir kısmı incelenebilmiştir. Bu konuda bu 

bölgede yaşamaya devam eden Türkçenin korunması ve taşıdığı özelliklerin daha ayrıntılı bir 

şekilde incelenmesi en önemli amacımızdır. 
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