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GÜMÜŞHANE İLİ KALE KÖYÜ VE CİVARI KÖYLERİNİN AĞIZ 

İNCELEMESİ 

        Bu çalışmada Gümüşhane ilinin Merkez’e bağlı Kale köyü ve civarı köylerinin 

ağzı incelenmiştir. Kale köyü ve civarındaki köyler geçmişte Koğans Nâhiyesini 

oluşturduğu için çalışma bu bölgede gerçekleştirilmiştir. Çalışma “Giriş”, “İnceleme”, 

“Metinler”, “Sözlük” ve “Kaynakça” kısımlarından oluşmaktadır. Bu bölümlerde 

Gümüşhane ve Kale Nâhiyesinin tarihinden, coğrafi yapısından, ekonomisinden 

bahsedilmekle beraber bölgeden derlenen metinler ve bu metinlerin ses bilgisi, şekil 

bilgisi ve cümle bilgisi durumu ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Son olarak da 

bölgeden derlenen metinlere dayanarak sözlük maddesi oluşturabilecek nitelikteki 

kelimeler açıklanmaya çalışılmaktadır. 
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EXAMİNİNG THE DİALECT OF KALE VİLLAGE AND SURROUNDİNG 

VİLLAGES OF GÜMÜŞHANE PROVİNCE 

        In this study, the dialect of Kale village and neighbor villages of Gümüşhane 

province center were investigated. Since the village of Kale and the surrounding 

villagers have formed the Koğans Ordinance in the past, the study was carried out in 

this region. The study consists of "Introduction", "Review", "Texts", "Dictionary" and 

“Bibliography”. In these sections, the history, geographical structure, economics of 

Gümüşhane and Kale township are mentioned, and the texts compiled from the region 

and the phonetic, morphological and sentence knowledge of these texts are tried to be 

revealed. Finally, the texts that are compiled from the region are tried to be explained 

with the words that can form dictionary material. 

Keywords: 

Gümüşhane, Kale, Dialect, Phonetic, Morphological, Dictionary 
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ÖN SÖZ 

        Anadolu ağızları üzerine yapılan çalışmaların Türk dilinin gelişimini, değişimini 

ve zenginliklerini ortaya koyduğu tartışılmaz bir gerçektir. Konuyla ilgili yapılan birçok 

çalışma vardır. Bu çalışmada Gümüşhane ilinin merkeze bağlı Kale köyü ve civarı 

köylerinin ağzı ele alınmaktadır. Metot olarak ağız çalışmalarının “dar saha” adı verilen 

metodunun kullanıldığı söylenebilir. 

        Gümüşhane ilinin merkeze bağlı Kale köyü ve çevresindeki köylerin ele alınma 

sebebi, Kale köyünün daha önce bucak merkezi olması ve etrafındaki köylerle birlikte 

Koğans nahiyesini oluşturmasıdır. Gümüşhane tarihinde önemli bir yeri olan Koğans  

nahiyesi üzerinde yapılmış detaylı bir ağız çalışması olmaması bu çalışmanın temel 

nedenidir.  

        Çalışma Giriş, İnceleme, Metinler ve Sözlük olmak üzere dört ana bölümden 

meydana gelmektedir. 

        Giriş bölümünde Gümüşhane ve çalışma yapılan bölgenin tarihi, kültürü, etnik 

yapısı, sosyo-ekonomik durumu hakkında bilgi verilmiştir. Bunun sebebi tüm bu 

faktörlerin dilin şekillenmesinde etkili olmasıdır.  

        İnceleme bölümünde Gümüşhane ilinin merkeze bağlı Kale köyü ve civarındaki 39 

köyden yapılan derleme çalışmasından elde edilen metinlerin ses ve şekil bilgisi 

araştırmaları yer almaktadır. Bu bölümde ünlüler, ünsüzler, ses olayları ve sözcük türleri 

üzerinde durulmuştur. 

        Metinler bölümünde üç ay yoğun bir şekilde sürdürülerek derleme bölgesinden 

elde edilen ses kayıtlarının yazıya aktarılmış hali görülmektedir. Bu bölümde yeterli 

olduğu düşünülen 40 ses kaydı yazıya aktarılmıştır.  

        Sözlük bölümü ise metinlerde geçen standart Türkçede bulunmayan veya küçük ses 

hadiseleri sonucunda standart Türkçeden farklılaşmış kelimelerden ve açıklamalarından 

oluşmaktadır.  
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1.1. GÜMÜŞHANE 

        Doğu Karadeniz bölgesinde bir ildir. Bir bölümü Doğu Anadolu'da yer almaktadır. 

38°49' ve 40°45' doğu boylamları ile 39°50' ve 40°51' kuzey enlemleri arasında yer alan 

Gümüşhane, doğuda Bayburt, kuzeyde Trabzon, kuzeybatı ve batıda Giresun, güneyde 

ise Erzincan illeri ile çevrilidir. 

1.1.1. İsminin Kaynağı 

        Gümüşhane ilinin isminin kaynağıyla ilgili bazı rivayetler vardır. Bunlardan en 

kabul edilenine göre;         

        “...bir zamanlar bu bölgede yaşayan bir beyin dünyalar güzeli "Gümüşkız" adında 

bir kızı varmış. Bu kız yörede bulunan fakir bir çobana gönlünü kaptırmış. Ancak 

babası kızını yörenin önde gelenlerinden birine vermek istiyormuş. Babası, isteğini 

kabul etmeyen kızını ikna edebilmek için kendisine gümüşten bir köşk yaptırmış ve 

kızını buraya hapsetmiş. Bu güzeller güzeli, altın sarısı saçlı kız saçları gümüş gümüş 

tel oluncaya kadar ömrünün geri kalan bölümünü burada geçirmek zorunda kalmış. 

Sonra köşkün bulunduğu yerde bir şehir kurulmuş ve kurulan bu şehre de "Gümüşhane" 

adı verilmiş.”
1
 

1.1.2. Tarihi
2
 

        Gümüşhane ili ve yöresinin tarih öncesi çağları hakkında bilgilerin kısıtlı olduğu 

görülmektedir. Yörede yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bulgulara göre “... 

Kelkit'teki Han Deresi Mevkii'nde, Köse'nin Altıntaş Köyü Kilise Tepe ve İvcikler 

Tepesi yerleşmelerinde Geç Kalkolitik Çağ keramikleri tanımlanmıştır.” 

Gümüşhane'nin güneyindeki Han Deresi, Örenşar, Hamza Tepe Höyük, Çengiler Tepe, 

Taşlık, Karahöyük yerleşmelerinde yapılan arkeolojik yüzey araştırmaları yörede yoğun  

                                                           
1
Sabri Özcan San, "Gümüşhane Müstakil Sancağı'ndaki Mahalleler, Aileler ve Efsaneler, 

Hikâyeler",Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane Sempozyumu (13-17 Haziran 1990), Ankara 1991, s. 

120-121; Mehmet Önder, Şehirden Şehire Anadolu, İstanbul 1995, s. 171-172. 
2
 Kemal Saylan, GÜMÜŞHANE (İdari, Sosyal ve Ekonomik Tarih) (1850 - 1918), Gümüşhane Üniversitesi 

Yay., İstanbul 2014, s.18 
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bir Erken Tunç Çağı kültürünün yaşandığını ortaya koymaktadır. Könger Höyük, 

Telme, Kaletepe Höyük'de yapılan arkeolojik yüzey araştırmaları da buraların Eski 

Tunç Çağına ait diğer yerleşmeler olduğunu göstermektedir. 

        Bu bölgede MÖ 550 yılında Pers Krallığı kurulmuştur. Büyük İskender’in Pers 

Krallığı’na son vermesi üzerine bu kez Gümüşhane Makedonyalıların idaresine 

geçmiştir. “Roma, Makedonya, Pers mücadelesine sahne olan bölgenin bu karışık 

durumunu gören Hazar hanları bölgeyi zapt ederek, Peçenek oymaklarını yerleştirmeye 

başlamıştır. Fakat Türk hâkimiyeti kısa sürmüş, bölge tekrar Pers-Bizans mücadelesine 

sahne olmuştur.”3
 

        MÖ 129 yılında Roma Anadolu’da hakimiyet kurunca Gümüşhane ili uzun yıllar 

Pontus-Roma mücadelelerine şahit olmuştur. Kazanan Roma olunca Gümüşhane 

Roma’ya bağlanmıştır. Daha sonra Roma’nın ikiye bölünmesiyle Doğu Roma’da 

(Bizans) kalmıştır.  

        1055 yılında Türk Hakanı Ertuğrul Bey ve komutanlarından İbrahim Bey bu 

bölgeyi fethetmiştir ve Türk oymakları bu bölgeye yerleştirilmiştir. Daha sonra 

Haçlılarla yapılan mücadeleler sonucunda Gümüşhane’nin bir kısmı tekrar Doğu 

Roma’ya katılmıştır. 

          Uzun yıllar savaşlar yaşanan bölgede nihayetinde Türkler hakimiyet kurmuş ve 

1473-1828 yılları arasında çok sakin bir dönem yaşanmıştır. 1828 Türk-Rus 

mücadelesinde Ruslar bu bölgeye kadar gelmiş ancak Osmanlı ordusuna yenik düşünce 

geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Birinci Dünya Savaşı’nda tekrar Gümüşhane’yi 

işgal eden Ruslar çekilirken yerlerini Ermenilere bırakmışlardır. Ermeniler de pek çok 

katliama neden olmuş birçok bina ve tarihi eseri yok etmişlerdir. 

       Bundan önce Trabzon’a bağlı bir sancak olan Gümüşhane, Cumhuriyetle beraber 

1925 yılında il olmuştur. Gümüşhane’nin eski tarihini aydınlatacak hiyeroglif yazılar 

bulunmuşsa da henüz okunamamıştır.  

         

                                                           
3
 50. Yılında Gümüşhane, Gümüşhane Valiliği Yayınları, Gümüşhane 1973, s. 1. 
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1.1.3. Fiziki Yapısı
4
 

Gümüşhane arazisi çok engebelidir. Akarsuları bol, dağlık bir bölgedir. Yüzölçümünün 

% 71'i dağlık, %29'u yayladır. 

Dağları: Gümüşhane ilinde, Kalkanlı (Zigana), Gümüşhane, Otlukbeli Dağları yer alır. 

Başlıca yüksek dağları; Kalkanlı Dağları (Yayla Tepe 2652 m), Gümüşhane Dağları 

(Alitaşı Tepe 2572 m, Elmalı Tepe 2507 m), Otlukbeli Dağları (Hatabi Tepe 2758 

m)dır. Ayrıca, Erzincan ile Gümüşhane arasında sınır teşkil eden Pöske Dağı, Bayburt 

ile Gümüşhane arasında sınır teşkil eden Vauk Dağı ve Köse Dağıdır. Ziganaların 

Çakırgöl bölgesindeki geniş düzlükleri yayla görünümündedir. Çimendağ üzerindeki 

yaylalar, en önemlilerindendir. Nehirlerin meydana getirdiği vadiler, Gümüşhane'nin en 

bereketli topraklarıdır. 

Kelkit Vadisi: Kelkit Çayını besleyen derelerin meydana getirdiği bu vadide kuru tarım 

yapılır. Vadi dar ve iki yanı basamak basamak yükselen ekilebilir araziye su getirmek 

zordur. Bu vadide sulanan arazi çok azdır. 

Akarsuları: Kelkit Çayı: Çimen Dağlarından çıkar. Kelkit ilçesini geçip, Yeşilırmak'ın 

ana kolu ile birleşir. Az da olsa tarım alanlarının sulanmasında kullanılır. Harşit Suyu: 

Gümüşhane Dağlarından çıkar. Kale-Gümüşhane-Torul-Kürtün vadilerini geçip 

Trabzon'a girer. Harşit Suyu derin vadilerde aktığından ve su rejimleri düzgün 

olmadığından sulamada pek kullanılmaz. 

Gölleri: Gümüşhane'de büyük göller yoktur. Yalnız bazı yüksek dağların üzerinde 

buzul göller vardır. Bunlar Balaban Dağları üzerinde Balıklı Göl, Aygır ve Yıldız 

Gölleri ile Soğanlı Dağları üzerinde Şarak Gölü ve Zigana Dağlarında Çakır Göldür. 

1.1.4. İklim ve Bitki Örtüsü
5
 

        Gümüşhane'nin iklimi, kara iklimi ile Doğu Karadeniz iklimi arasında bir geçiş 

hususiyeti gösterir.Kuzeydeki dağlar soğuk ve nemli kuzey rüzgarlarını engeller. Doğu 

Karadeniz havzasında kalan bölgelerde iklim nemli ve ılıktır. Kelkit bölgesinde kışlar 

                                                           
4
 https://gumushane.csb.gov.tr/cografi-konum-i-2914 

5
 http://www.cografya.gen.tr/tr/gumushane/iklim.html 

https://gumushane.csb.gov.tr/cografi-konum-i-2914
http://www.cografya.gen.tr/tr/gumushane/iklim.html
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soğuk, yazlar kurak ve Harşit Vadisine göre daha sıcak geçer. Yağışlar kışın ve 

ilkbaharda daha çoktur. Senelik yağış miktarı 435 milimetredir. 

        Gümüşhane topraklarının %40'ı çayır ve mer'alarla, %26'sı ekili dikili yerler ve 

%22'si orman ve fundalıklarla kaplıdır. İlin kuzey kesimi bitki örtüsü yönünden oldukça 

zengindir. Harşit Vadisinde 1500 m yüksekliklere kadar yapraklı ağaçlardan meydana 

gelen ormanlarla kaplıdır. 1500 ile 2300 m arasında ise, genellikle ladin, sarıçam gibi 

iğne yapraklı ağaçlardan meydana gelen ormanlar yer alır. 

1.1.5. Ekonomisi
6
 

        İlin ancak dörtte biri ekilebilir arazi olmasına rağmen, Gümüşhane'nin ekonomisi 

tarıma dayanır. Gelişmişlik bakımından 76 il içinde 66. sırada yer alır. 

Tarım: Tarıma müsait ova ve vadileri azdır. Tarım daha çok Kelkit ve Şiran ilçelerinin 

geniş olmayan ovalarında en çok tahıl ekimi şeklinde yapılır. Ayrıca mercimek, fiğ, 

patates ve şekerpancarı ekilir. Meyvecilik gelişmektedir. İldeki meyve ağacının yarısı 

elmadır. Ayrıca armut, erik, dut, vişne ve kiraz ağaçları vardır. Sulanan arazi azdır. 

Gümüşhane'nin göbek, gelin kırmızı ve sandık cinsi elması ile hacıhamza, kabak, 

mahrani ve abbasi cins armutları meşhurdur. 

Hayvancılık: Çayır ve meralar geniş bir yer kapladığından hayvancılık gelişmektedir. 

Koyun, kıl keçisi, sığır ve at beslenir.  

Ormancılık: Yüzölçümünün %22'si orman ve fundalıktır. Ormanların 185 bin hektarı 

fundalık, 43 bin hektarı normal ormanlıktır. Ormanların %30'u normal koru, %40'ı 

bozuk koru ve %30'u bozuk baltalıktır. Orman içinde 81 ve kenarında 87 köyü vardır. 

Ormanlardan senede 25.000 m3 sanayi odunu, 1000 m3 tomruk ve 80.000 ster yakacak 

odun elde edilir. Ormanlar daha çok merkez ilçe ve Torul ilçesinde Köse, Zigana ve 

Gümüşhane Dağları üzerindedir. 

Madenler: İsmini "gümüş" madeninden alan Gümüşhane maden bakımından çok 

zengindir. Fakat bu zenginlik toprağın altında yatmaktadır. Gümüş, demir, bakır, 

                                                           
6
 http://www.cografya.gen.tr/tr/gumushane/ekonomi.html 

http://www.cografya.gen.tr/tr/gumushane/ekonomi.html
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manganez, kurşun, pirit, maden kömürü, linyit, çinko ve uranyum (Kelkit ilçesinde) 

yataklarından sadece çok az olarak maden kömürü ile linyit çıkarılmaktadır. 

Gümüşhane'de M.Ö. 4. asırdan beri bilhassa Osmanlı Devrinde Kanuni Sultan 

Süleyman Han ile Dördüncü Murad Han zamanında çok miktarda çıkarılan gümüş 

yatakları, 1914'ten sonra tamamen terk edilerek maden ocakları su ile dolmuştur. 

Osmanlı Devrinde Gümüşhane'nin Canca Mahallesindeki darphanede 12 çeşit gümüş ve 

altın para basılıyordu. 

        Gümüşhane'de gümüş madeni dışında krom, bakır ve linyit, Kelkit'te krom, bakır 

ve linyit, bakır, linyit, Torul'da demir, bakır, mermer ve Şiran'da linyit kömürü 

bulunmaktadır. Gümüş madenlerin işletildiği 1750 senesinde Gümüşhane şehir nüfusu 

60 bini bulmuştu. Gümüş çıkarılması Sultan Dördüncü Murad Han zamanında zirveye 

ulaştı. Evliya Çelebi, 1647 senesinde Gümüşhane'yi gezdiğinde; "Burada olan gümüş 

madeni hiçbir diyarda yoktur. Halkı yalnız gümüş işler. 70 kadar ocak olup, fakirliğin 

bilinmediği bu yerde doğan her çocuğun gümüşten mama tabağı vardır..." demiştir. 

1829 Türk-Rus savaşından sonra bu ocaklar kapanmaya başlamıştır. 

Sanayi: Gümüşhane ili sanayi bakımından en az gelişen bir ildir. Sanayi iş yerlerinin 

sayısı 300'den azdır. Bunlar az işçi çalıştıran küçük iş yerleridir. Başlıca sanayi 

kuruluşları: Kibrit Fabrikası, Çimento Fabrikası, Gümüşkale Kireç Sanayii, Gümüşsu 

Konsantre Meyve Suyu, Kuşburnu Çayı Tesisleri; ayrıca un fabrikaları, mobilya 

atölyeleri ile bıçkı-hızar atölyeleridir. 

Ulaşım: Hava ve demiryolu ulaşımı yoktur. Gümüşhane ve Torul (Andasa) E-390 

karayolu (Trabzon-Erzurum-İran) güzergahı üzerindedir. Bu yoldan ayrılan tali yollarla 

merkez ilçe, Kelkit ve Şiran ilçelerine bağlıdır. Bayburt, Çaykara üzerinden Karadeniz 

kıyısına, Torul, Kürtün üzerinden Tirebolu ve Gürele'de Karadeniz kıyısına bağlayan 

yollar vardır. Zigana ve Kop geçitleri arasındaki yol Gümüşhane'den geçer. Gümüşhane 

ve çevresi ilk çağlardan beri İran üzerinden geçerek Asya'nın ticari mallarını 

Karadeniz'e ve dolayısıyla Avrupa ülkelerine deniz yoluyla bağlanan "ipek yolu"nun 

üzerinde bulunuyordu. 
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1.1.6. Nüfus ve Sosyal Hayatı
7
 

Nüfusu: 1990 sayımına göre toplam nüfusu 169.375 olup, 58.996'sı şehirlerde, 

110.379'u köylerde yaşamaktadır. Gümüşhane'nin nüfusu seneden seneye azalmaktadır. 

Kıyafetleri: Kırsal ve dağlık bölgelerde mahalli geleneksel kıyafete hala rastlanır. 

Patiskadan geniş yakalı gömlek ile bunun üzerine kenarları oyalı kolsuz önlük giyilir. 

Pazenden yapılan önlüğe "iman tahtası" denir. Bele, boncuklarla süslenmiş dövme 

gümüş veya dokuma kemer takılır. Dokunan desenli ihramlar giyilir. Erkeklerin giyimi 

ise, yelek, dar paçalı pantolon ve çarıktan ibarettir. Bele kayış yerine kaytan denilen 

uçları püsküllü kuşak sarılır. Yeleğin boğazı açık ve dardır. Omuzdan sağ alt cebe saat 

kösteği uzanır.  

Mahalli yemekleri: Pestil (duttan yapılır), göbek elması, ceviz içinin şekere batırılması 

ile köme denilen tatlı ve ziron meşhurdur. Yemekleri kesme ayranlı, lobya, kurutlu 

haşıl, çorbalar, toplahanası, herse, tavuklu keşkek, ekşili lahana, kavut, kara pancar, 

mantı, kesmik ekmeği, kalacoş, kuru pastırma, kartoldur. 

Folklorü: Karadeniz, Doğu ve Orta Anadolu'nun tesirinde kalan Gümüşhane 

bölgesinde folklor zengindir. Türküleri uzundur. Bar ve Horon başlıca oyunlarıdır. 

Halk edebiyatı: Gümüşhane bölgesinde çok az sayıda halk şairi (ozan) yetişmiştir. 

Eğitimi: Okuryazar oranı %80'i aşmıştır. Okulsuz köy yoktur. Karadeniz Üniversitesine 

bağlı Meslek Yüksek Okulu ve Adalet Meslek Lisesi açılmıştır. Daha sonra da 

Gümüşhane Üniversitesi kurulmuştur ve birçok fakülte açılarak eğitim vermeye 

başlamıştır. 

                                                           
7
 http://www.cografya.gen.tr/tr/gumushane/nufus.html 

http://www.nedir-tr.com/nedir-141-anlam%C4%B1-adalet
http://www.cografya.gen.tr/tr/gumushane/nufus.html
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1.2. KALE NÂHİYESİ
8
 

        Kale'nin eski dönemlerdeki adı Kovans’tır. Bu ad Osmanlı belgelerinde Koğans, 

Konas, Kökas, Konanes şeklinde okunmaktadır. Ne anlama geldiği şimdilik 

bilinmemektedir. Kovans aslında nahiye merkezinin adıdır. Ancak Kovans adı anıldığı 

dönemlerde Kale adı da sonradan olmak kaydıyla kullanılmaktaydı.  Bahsedilen yıllar 

cumhuriyet sonrasıdır. Şimdiki adı olan Kale ismini ise hiç şüphesiz köyün doğu 

kısmında yer alan ve Roma, Bizans, Beylikler dönemi, Osmanlı hakimiyetlerini görmüş 

tarihi yapıdan almaktadır.  

        16. yüzyılda(1520-1530) Kale, Bayburt sancağına bağlı bir kaza merkezi idi. O 

yıllarda Kelkit'te bir kaza idi ve yine Bayburt sancağına bağlı idi. Yağmurdere 

ise Kovans Kazasına bağlı bir nahiye idi.   

        Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki  20 Mart 1849 tarihli bir belgede Gümüşhane 

Sancağına bağlı beş kazadan bahsedilir. Torul,Kelkit,Maçka ve Milas kazalarına ek 

olarak Koğans Kazası'ndan da bahsedilir.Bu belgede Koğans Kazasına bağlı 71 (Yetmiş 

bir) adet köy olduğu belirtilmektedir. Koğans kazası ve köylerinde 1684 genç , 1062 

sabi (çocuk), 643 yaşlı, 2 nizamiye  askeri, 1 bahriye askeri, 2 sipahi ve 14 tüccar 

bulunduğu da yazmaktadır.  

1.2.1. Değişik  Dönemlerde Kale Nâhiyesini Oluşturan Köyler 

       Kale, Süle, Çuhud, Tamzı, Zimon, Hurlar, Moc, Sobran, Bağçacık, Meyhazar, 

Temürviran (Demirören), Akhisar, Arduç, Söğüdağıl, Kabakilise (Kabaköy), Edişe, 

Kaletaş, Dölek, Arapdere, Tekye (Tekke), Yence (Yenice), Tahnıs, Işıkdere, Çalık, 

Tarhanas, Ağçahisar, Kılıçviran, Göğerçinlik, Meri, Duymadık, İşkilas, Vesirni 

(Vessenni), Taneire, Tandurluk, Akpunar, Geçit, Biyali, Kitre, Çaçi (Çerçi), Aşağı 

Tezene, Pirahmed, Kırıklı, Hahır, Perek, Yukarı Köğ (Kov), Reksene, Aşağı Köğ (Kov), 

Bolodor, Ulukale, Kurdoğlu, Kızılca, Gökçekilise, Yukarı Kermut, Yitirmez, Aşağı 

Kermut, Leri, Kelahbur, Lorikas 

                                                           
8
 Alparslan Demir, “1642 Tarihli Avârız Defterine Göre Koğans Kazâsı”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, sy. 11/2, Gaziantep 2012, ss. 505-529 
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1.2.2. Tarihi ve Nüfusu 

        Koğans (Kovans) veya Cumhuriyet dönemindeki ismiyle Kale, 1978-79 yılına 

kadar Gümüşhane ilinin merkezine bağlı bir bucak olarak idari vasfını devam ettirmiştir. 

Bu tarihten sonra köye dönüştürülen Kale’nin geçmiş dönemde kendisine bağlı 

köylerinin hemen tamamı halihazırda Gümüşhane merkeze bağlıdır.  

        Gümüşhane bölgesi gerek tarihi gerekse kültürel olarak “Aşağı Dere” ve “Yukarı 

Dere” şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Aşağı Dere, Doğu Karadeniz ve özellikle 

Trabzon’da hüküm sürmüş devlet veya devletlerin tarihiyle alakalı olduğu halde; Yukarı 

Dere, Doğu Anadolu ve Bayburt, Erzincan yahut Erzurum’u elinde bulunduran devlet 

veya devletlerin tarihiyle ilişkilidir. Torul Kazası’nı da kapsayan Aşağı Dere bölgesi 

Osmanlı hakimiyetine 1479’da girerken Koğans nahiyesinin de içinde bulunduğu 

Yukarı Dere’nin Osmanlı topraklarına katılması, Yavuz Sultan Selim’in 1514 yılında 

yaptığı Çaldıran Seferi sonucu bölgedeki Safevi hakimiyetini sonlandırması ile 

olmuştur. Fetih sonrası yapılan 1518 tarihli ilk ve 1530 tarihli ikinci tahrirde, Koğans 

Bayburt’a bağlı bir nahiye konumundadır. Fakat, ilk tahrirde mevcut olmayan 

Yağmurderesi nahiyesi ikinci tahrirde Koğans’a bağlı olarak gözükmektedir. 16. 

yüzyılın son tahriri ise 1591 tarihini taşımakta olup Koğans önceki tahrirlerde olduğu 

gibi bu tahrirde de Bayburt’a bağlı bir nahiye olarak kaydedilmiştir. Bu defterde de 

Yağmurderesi nahiyesi Koğans’a tabi olarak yazılmıştır. 17. yüzyılın ilk yarısına ait 

1642 tarihli ‘avârız defterinde ise Koğans, Bayburt’a bağlı bir kaza olarak 

kaydedilmiştir. Bu defterde, 16. yüzyılda Koğans’a bağlı gözüken Yağmurderesi ayrı 

bir idari birim olarak yazılmamış, fakat daha önce Yağmurderesi nahiyesine bağlı 

köyler Yağmurderesi ismi zikredilmeden Koğans Kazası içerisinde kaydedilmiştir.  

        17. yüzyıla geçiş süreci Osmanlı Devleti açısından oldukça sıkıntılı ve krizlerle 

dolu bir dönem olmuştur. Koğans, nüfus bakımından ufak sayılabilecek bir yerleşme 

bölgesi olmasına karşın, Trabzon-Erzurum-Tebriz ticaret yolu üzerinde bir geçiş 

güzergahı olarak yer alması hasebiyle coğrafi olarak tarih boyunca önemli bir mevki 
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olmuştur. Koğans sınırları içerisinde bulunan ve yol güvenliği için yapılmış gözetleme 

kaleleri bu bağlamda değerlendirilebilir.  

        1642 yılında Koğans kazasında Koğans kalesi hariç, 82 köy ve 3 mezra 

bulunmaktadır. Bu köylerden üçünde (Süle, Vavuk, Göz Odası) nüfus mevcut değildir. 

1642 yılındaki bu veriler 16. yüzyılın Koğans kazasına ait son mufassal tahriri olan 

1591 yılı kayıtları ile mukayese edildiği zaman kayıtlı yerleşme sayısının 1591 yılında 

daha fazla olduğu görülmektedir. Nitekim, 16. yüzyılın sonlarında Koğans ve 

Yağmurderesi nahiyelerinde toplam 132 yerleşme kayıtlıdır. Koğans nahiyesinde 75 

köy, 21 mezra bulunurken; Yağmurderesi nahiyesinde 30 köy ile 6 mezra kayıtlıdır. Her 

iki nahiyede mezralar nüfus barındırmazken, Koğans nahiyesinde Kızlar Sini, 

Yağmurderesi nahiyesinde ise diğer ismi Kanlik olan Çekülükala köylerinde nüfus 

mevcut değildir. Dolayısıyla Yağmurderesi ve Koğans nahiyelerinde köy toplamı 105, 

nüfus barındıran köy sayısı ise 103’tür. 1642 yılında Koğans Kalesi hariç 82 köy ve 3 

mezra kayıtlı olup 78 köy ve 3 mezrada nüfus bulunmaktadır. 1591 yılı ile 

kıyaslandığında 1642 yılında yerleşme sayısında düşüş olduğu görülmektedir. 1591 ve 

1642 yıllarına ait defterlerin her ikisinde de mevcut yerleşme sayısı sadece 70’tir. 

Dolayısıyla 1591 yılında mezralar da dahil mevcut 132 yerleşmenin ancak 70’i (%53’ü), 

mezralar kapsam dışı bırakılırsa 105 adet köyün ise ancak 67’si (%64’ü) 1642 yılına 

ulaşabilmiştir. Nitekim, 1591 yılı tahrir kayıtlarında Koğans nahiyesine bağlı 18 köy, 19 

mezra; Yağmurderesi nahiyesine bağlı ise 19 köy, 6 mezra 1642 yılında kayıtlı değildir. 

Dolayısıyla, 1591 yılından 1642 yılına kadar geçen 51 yılda Koğans kazası köylerinin 

%37’si devamlılığını sürdürememiştir. 16. yüzyıl defterlerinde görülmeyen Koğans 

Kalesi de dahil olmak üzere 16 yerleşmeye ise ilk defa 1642 yılında rastlanmaktadır. 

Koğans Kalesi de dahil olmak üzere 85 yerleşmenin %93 oranı ile lokalizasyonu 

yapılmıştır. Bunlardan 10 yerleşme günümüze mevki ismi olarak gelmiş iken geri 

kalanlar köy olarak mevcudiyetlerini halen devam ettirmektedir. Lokalizasyonu 

yapılamayan ise 6 yerleşme bulunmaktadır. 1642 tarihli avârız defterindeki köy 

kayıtlarının sıralamasına bakıldığında mevcut köylerin coğrafi şartlar nedeniyle beş ayrı 

grupta kaydedildiği anlaşılabilir. Köylerin kayıt sıralamasına bakıldığında önce 16. 

yüzyılda Yağmurderesi nahiyesinin bulunduğu alanın, akabinde Akpınar köyü ve 

çevresinin, daha sonra ise Yeniyol köyü ve çevresinin kayıtları tutulmuştur. Dördüncü 

olarak Dağteke köyü ve çevresi ve beşinci olarak ise Çalık köyü ve çevresi 
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kaydedilmiştir. Buradan hareketle 1/100.000 ölçekli ilgili harita paftalarının taranmasına 

rağmen lokalizasyonu yapılamayan Hacıkendi köyünün, Akpınar ve çevresinin 

kaydedildiği ikinci grup yerleşmeler yakınında bulunması gerekir. Şeyhderesi ve 

Gözodası köylerinin, Yeniyol ve çevresinin kaydedildiği üçüncü grup, Yitirmez 

köyünün Dağteke köyü ve çevresinin yazıldığı dördüncü grup ve Vavuk ile Senkim 

köylerinin ise Çalık köyü ve çevresinin kaydedildiği beşinci grup yerleşmeler arasında 

olması gerekir.  

        1642 yılına gelindiğinde 1591’e oranla yerleşim birimlerinin %37 azalmasında 

bölgede yaşanan kargaşaların etkisinden söz edilebilir. Bu bağlamda şark seferleri, 

Celali isyanları ve Abaza Mehmed Paşa isyanları örnek verilebilir. Bir diğer önemli 

etken ise bölgede yeni açılmış olan madenlerin işlevsellik kazanarak nüfus çekmiş 

olmasıdır. Esasında coğrafi nedenlerle bölge halkının tarımsal üretim açısından çok 

fazla alternatifi olmadığı tahrir kayıtlarından anlaşılabilmektedir. Tahrir defterlerine 

göre Koğans’ın 16. yüzyıl tarımsal ekonomisi buğday ve arpa temelli olup köylülerin 

tarım dışındaki üretim faaliyetleri az miktardaki arıcılık ve küçük baş hayvan 

yetiştiriciliği üzerinedir. Bölgenin fiziki yapısı tarımsal üretimi olumsuz etkilemiş olsa 

da, köylülerin devlet adına doğancılık, madencilik veya derbentçilik gibi görevler 

üstlenmeleri karşılığında vergi muafiyeti sağlamaları önemli bir avantajdı. Fakat 17. 

yüzyıla gelindiğinde, değişen şartlar gereği devlet adına bahsi geçen hizmetleri 

yapanların sayısında azaltılmaya gidilmiş olmasına bağlı olarak vergi muafiyeti elinden 

alınmış olan köylülerden bir kısmının geçim kaygısıyla bölgeyi terk etmiş olabileceği 

akla yatkındır. Nitekim bütün bu nedenlerle bölge 1591 yılı kayıtlarına kıyasla nüfus 

kaybetmiş ve buna bağlı olarak da boş ve harâp konuma gelen yerleşmeler ortadan 

kalkmış olmalıdır. Bunun ip uçları 1642 yılı kayıtlarında görülebilir. Nitekim nüfus 

barındırmayan Gözodası köyünde mevcut olan çiftlik bedel-i ‘avârız ile Çağırgan Baba 

evladından es-Seyyid Ebubekir veled-i Hacı Şeyh’e verilmiştir. Keza nüfus 

barındırmayan Vavuh köyündeki çiftlik de yine bedel-i ‘avârız ile Çağırgan Baba 

evladından Seyyid Şeyh Ömer’e kaydedilmiştir. Her iki kayıtta da “hâlî ve harâbe” 

ifadesi bulunmaktadır. Özellikle Göz Odası köyüne ait kayıtta geçen “merd-i karye-i 

merkûm hâlî ve harâbe olub” ifadesi köy nüfusunun dağıldığının göstergesidir. Devletin 

bu iki çiftliği de Çağırgan Baba zaviyesi mensuplarına vermiş olması nüfuslarını 

kaybetmiş olan bu köyleri şenletme çabası olarak değerlendirilebilir. Nitekim pek çok 
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tahrir defterinde harap ve boş kalmış yerleşmelerin “şeneldüb âyende ve revendeye 

hıdmet etmek içün” zaviye mensuplarına verildiği görülmektedir. Bu şekilde, Koğans 

Kazası’nın üç köyünde görülen zürrâ’ kayıtları da devletin şen ve âbâd etme yanında 

ekilebilir vasıftaki toprakları kaybetmeme çabası olarak değerlendirilebilir. Bu 

bağlamda Hur-ı süfla köyünde, köy sakinleri dışında, yakın iki köyden dört adet zürrâ’ 

yani çiftçi kaydedilmiştir. Bu çiftçilerden biri Moc, diğer üçü ise Hur-ı Ulya köylerinde 

kayıtlı kişilerdir. Nüfus olarak boş durumdaki Süle köyünde ise zürrâ’ olarak 

kaydedilmiş olan on kişi bulunmaktadır. Sadece bir kişide “kethüdâ-i kal’a-i Koğans” 

açıklaması bulunmakta olup diğer kişilerde hangi köyden olduklarına dair bir açıklama 

yoktur. İsimler tarandığında bahsi geçen on kişiden altısının Koğans Kalesi 

görevlilerinden olduğu anlaşılmaktadır. Diğer dört çiftçinin hangi köyde kayıtlı 

olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bahsi geçen şahısların Koğans Kazası’nda 

kayıtlı şahıs isimleri ile bir benzerlikleri yoktur. Zürrâ’ olarak kaydedilen isimlerden 

birinde “dizdâr” olduğuna dair kayıt bulunmasına karşın, Koğans Kazası’nda kayıtlı 

sadece bir dizdâr olup iki isim arasında da bir benzerlik mevcut değildir. Bu kişilerin 

yakın başka kazalardan olmaları muhtemeldir. Nitekim, Zimon köyünde Tercan 

Kazası’na bağlı Çamur köyünden bir zürrâ’ kaydedilmiştir. Bahsi geçen şahıs Çamur 

köyünde de kayıtlı olup, Koğans Kazası’ndaki kaydından farklı olarak, isminin yanında 

“meremmetçi-i câmi’-i karye-i mezbûre” ifadesi bulunmaktadır. 

        “1876 senesinde Kovans nahiyesine bağlı 39 köy vardı. Kovans nahiyesi, 1880 

senesinde 1.497 haneye sahipken bu sayı 1903 senesinde 1.118'e düşmüştür. Bu düşüşte 

sancak dâhilinde meydana gelen idari değişikliklerin etkisi büyüktür. Aynı yıl Kovans 

nahiyesinin köylerinde Müslüman ve Hıristiyan halkın dini ibadetlerini yerine 

getirmeleri için 16 cami ve mescit, 4 kilise ve manastır bulunmaktadır. Öğrencilerin 

eğitimi için 15 mektep ve medrese inşa edilmiştir.” 
9
 

1.2.3. Coğrafi Yapısı 

      Giresun dağları ve Soğanlı dağlarının batı uçları arasında Harşit çayı ve kollarının 

vadileri içerisinde bulunan alanı kapsamaktadır. Sahanın güney sınırlarını 2557 metre 

                                                           
9
Kemal Saylan, age, s.39 
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rakımlı Tersun dağı, 2437 metre yükseltiye sahip Bedni tepe, 2270 metre yükseltili 

Çimlidağı tepe; kuzey sınırlarını ise 2800 metre yükseltili Ziyaret tepe meydana 

getirmektedir. Doğuda 2692 metre yükseltili Büyükdağ ve Vavuk dağı, batıda 2637 

metre yükseltili tepe ve bu zirvelerden Harşit çayı vadisine doğru uzanan sırt hatları 

doğu ve batı sınırlarını oluşturur. Harşit çayı arazideki yer şekillerini oluşturan temel 

jeomorfolojik faktör olarak dikkat çekmektedir. Araştırma sahasında Doğu-Batı uzanışlı 

olan Harşit çayına güneyden ve kuzeyden katılan dereler ve vadiler temel jeomorfolojik 

görünümü oluşturur. Güneydeki yüksek dağ sıraları önemli bir doğal ve kültürel engel 

teşkil etmektedir. Daha güneydeki Kelkit ve Köse’ye geçiş 2010 metre yükseltili 

Toraman geçidi ve 1910 metre yükseltili Kösedağ geçidi ile mümkündür. Dolayısıyla 

aynen kuzeyde de benzeri olan bu zirveler hattının Koğans ile güney arasındaki doğal 

sınırı oluşturması anlaşılır bir durumdur. Nitekim tarih boyunca devletler idari bölüm 

ayrımında bölgelerin fiziki yapısında mevcut olan dağ, nehir, göl gibi doğal oluşumları 

kullanmışlardır. 

        Yerleşmeler vadilerde ve dağlar üzerindeki aşınım düzlükleri üzerinde 

kurulmuştur. Arazinin çok engebeli oluşu ekonomik faaliyetler için fazla bir seçenek 

bırakmamaktadır. Vadilerde çoğunlukla meyvecilik ve aşınım düzlüklerinde tahıl tarımı 

yapılmaktadır. Bütün engebeli sahalarda olduğu gibi Koğans’ta da hayvancılık temel 

ekonomik faaliyettir Günümüzde sahanın ormanlar açısından fakir olması, geçmiş 

dönemlerde faal durumdaki madenler için gerekli olan tomruklar nedeniyle ormanların 

tahrip edilmesinden kaynaklanmış olmalıdır. Türkiye’de dağların doğu batı uzanışlı 

olması güney-kuzey yönlü ulaşımı olumsuz etkilerken doğu batı uzanışlı dağlar 

arasındaki vadiler tarih boyunca önemli ulaşım hatlarını oluşturmuşlardır. Ayrıca iç 

bölgeden kıyılara ulaşan vadiler kuzey güney yönlü çıkış noktaları oluşturmuşlardır. Bu 

bağlamda Harşit çayı vadisi de tarih boyunca Karadeniz’e önemli bir geçiş güzergahı 

oluşturmuştur. Nitekim sadece Koğans sınırları içerisinde bulunan pek çok hanın varlığı 

bunun bir göstergesi sayılabilir. Trabzon-Erzurum ulaşımı açısından günümüzde de 

Harşit çayı vadisi çok önemlidir. 

        Kale ve çevresinde genel olarak karasal iklim hakimdir diyebiliriz. Ancak bu 

karasallık Doğu Anadolu Bölgesinin karasallığına değil İç Anadolu’nun karasallığına 

benzer. Bunda, yükseltisinin Doğu Anadolu kadar fazla olmamasının etkisi vardır. 
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Bilgilerin hepsi toplandığında Kale ve çevresinde geçiş iklimi denilen ve bazı 

kaynaklarda "Gümüşhane İklimi" olarak nitelenen iklim türüne sahiptir. Doğal bitki 

örtüsü ise bozkırdır. Köyde çeşitleri ile elma ve armut ağaçları dikati çekmektedir. 

Bunun yanısıra kayısı, vişne, kiraz, erik, ceviz, dut gibi meyve ağaçları da bol miktarda 

vardır. Meyveden başka sebze tarimi da köyde ön plandadır. Patates, fasülye, lahana, 

ıspanak, marul, biber, salatalık, domates, ayçiçeği, mısır, soğan vs. gibi sebzeler 

yetiştirilir. Bununla birlikte sebze ve meyvecilik halkın kendi ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla yapılmakta olup ticari getirisi son derece azdır.  

1.2.4. İklimi 

Köyün iklimi, karasaldır. Deniz etkisine kapalıdır ama az da olsa bu etkinin uzak izleri 

görülmektedir. Gümüşhane merkeze göre Kale’nin ve civarındaki köylerin iklimi 

yaklaşık 1 derece kadar soğuk olmaktadır. “Gümüşhane merkeze 23 kilometre uzaklıkta 

yer alan Kale’de yakın zamanlara kadar hava tahmin memuru bulunmakta ve haftalık 

ölçümler yapılmaktaydı. Defterlere kaydedilen bu veriler merkeze gönderilir ve diğer 

istasyonlardan gelen verilerle birleştirilerek Gümüşhane ilinin günlük/haftalık/aylık ve 

yıllık iklim haritaları hazırlanırdı. En sıcak aylar Temmuz ve Ağustos olarak 

kaydedilmiştir. Kale, doğu-batı doğrultusunda bir vadi içerisine kurulmuş olduğu için 

bu yönden esen rüzgarlar bazen sıcaklığı artırıcı etki yapmakta bazen de düşürmektedir. 

Yörede "San vurdu." deyimi ile "Duman vurdu." deyimi bu etkilerden yakınan halkın 

dile getirdiği deyimlerdir.”
10

 

1.2.5. Ekonomisi 

         Köylerin ekonomisi önceleri tarım hayvancılık ve ticarete dayalı iken günümüzde 

hayvancılık önemini yitirmiştir. Türkiye için sorun olan göç dalgası Kale'yi ve çevre 

köylerini fazlasıyla etkilemiştir. Köyde kalanlar ise kısmen tarım biraz hayvancılık 

birazı da işçi olarak hayatlarını sürdürmektedirler.Yörede şoförlük yapılmakta olup bazı 

aileler de geçimlerini nakliyecilikle sağlamaktadırlar. 

 

                                                           
10 Alparslan Demir, age, s. 505-529  
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1.3. ARAŞTIRMA 

1.3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

        Ağız çalışmaları Türk dilinin gelişimini, değişimini, zenginliğini ortaya koyduğu 

gibi aynı zamanda Türk kültür ve âdetlerini de gün yüzüne çıkarır. Bunu esas alarak bu  

çalışmada Türk diline, kültürüne ve ağız çalışmalarına yapılan araştırmalar ve 

incelemeler sonucunda katkıda bulunmaya çalışılmıştır.  

        Kale nâhiyesini oluşturan köylerin ağzı üzerine daha önce detaylı bir çalışma 

yapılmamış olması çalışmanın başlıca nedenidir. Bölgedeki köylerin sürekli göç 

vermesi ve kış aylarında köylerde hiç insan bulunmaması bölgenin ağız özelliklerinin 

gittikçe yok olmasına neden olmaktadır. Çalışmanın asıl amacı da bu köylerin ağız 

özelliklerini tamamen yitirmeden kayıtlara geçmesidir. 

        Gümüşhane ili içinde önemli bir jeopolitik konuma sahip olan bölgenin ağız 

özellikleri fonetik ve morfolojik açıdan incelenerek Türkçenin söz varlığına ve ağız 

çalışmalarına katkıda bulunmaya çalışılmıştır. 

1.3.2. Kapsamı 

        Araştırmaya Gümüşhane ilinin merkeze bağlı 40 köyü dahil edilmiştir. Bu 40 köy 

özellikle Kale köyü ve civarındaki köylerden seçilmiştir. Bunun sebebi ise daha önce bu 

köylerin Koğans nahiyesini oluşturmasıdır. Koğans nahiyesinin merkez köyü olan Kale 

ve yine civarındaki Koğans nahiyesinin önemli 39 köyü çalışmamızda esas alınmıştır. 

Bu köyler şunlardır: Kale, Süle, Çuhud, Tamzı, Zimon (Akgedik), Hur (Gökdere), Moc 

(Düğünyazı), Sobran (Arzular), Bağçacık, Temürviran (Demirören), Akhisar, Arduç, 

Söğüdağıl, Kabakilise (Kabaköy), Edişe (Ballıca), Kaletaş, Dölek, Arapdere (Erdemler), 

Tekye (Tekke), Tahnıs (Sargınkaya), İşkilas (Sarıçiçek), Vessenni (Yayladere), Tanira 

(Süngübayır), Tandurluk, Akpınar, Geçit, Biyali (Pehlivantaşı), Yukarı Tezene (Alıçlı), 

Pirahmed, Kırıklı, Hahır, Perek (Çayırardı), Reksene, Aşağı Köğ (Kov), Bolodor 

(Üçkol), Kurdoğlu,  Lorikas (Nazlıçayır), Venk (Avşarbeyli), Meyhazer (Yeniyol), 

Beyçam.  
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     40 köyden elde edilen 74 ses kaydından gerekli görülen 40 tanesi yazıya 

geçirilmiştir.  

1.3.3. Yöntem 

1.3.3.1. Araştırma Alanının Belirlenmesi 

        Yukarıda da bahsedildiği gibi araştırma alanı belirlenirken Koğans nahiyesini 

oluşturan köyler esas alınmıştır. Bu köylerin içinden de yapılan ön çalışmalar 

sonucunda ağız çalışmasına en uygun 40 köy seçilmiştir.  

1.3.3.2. Kaynak Kişilerin Belirlenmesi 

        Çalışmanın en sıkıntılı ve zorlu kısımlarından biri kaynak kişilerin belirlenmesi 

olmuştur. Öncelikle bu tezle ilgili çalışmaların 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu 

döneme denk gelmesi büyük bir talihsizliktir. Bu olay sebebiyle derleme yapılan 

köylerdeki vatandaşlar tedirginlik ve korku içinde olduklarından konuşmak görüşmek 

istememiş, ad ve soyad bilgilerini kasıtlı olarak eksik ya da yanlış vermişlerdir. 

        Bunun dışında kaynak kişiler seçilirken ekseriyetle okuryazar olmayan ya da 

okuryazarlığı düşük kişiler tercih edilmiştir. Genellikle kadın kaynak kişiler tercih 

edilmiştir. Çünkü derleme sorularına daha uzun yanıtlar vermeleri ağız özelliklerini 

ortaya koymaları bakımından önemli rol oynamaktadır. Kaynak kişilerin arasında 

bölgeyi hiç terk etmeyenler nadirdir. Bölgedeki köylerin çoğu kışın tamamen 

boşalmaktadır. Bu yüzden kaynak kişiler seçilirken yaşlılardan seçilmesine dikkat 

edilmiştir ki hem konuşmasında değişiklik olmasın hem de konuşmasını 

“kibarlaştırmaya” çalışmasın. Orta yaşlı kaynak kişilerde bu sıkıntı yaşanmıştır.  

1.3.3.3. Derleme 

        Derleme çalışmaları için öncelikle bölgenin ağzını en iyi şekilde yansıtabilecek 

kaynak kişiler seçilmeye çalışılmıştır. Bunun için yöreyi bilen kişilerden, muhtarlardan, 

esnaflardan yararlanılmıştır. 

        Derleme çalışmasında kullanılan ses kayıt cihazının kaliteli ve net ses kaydetmesi 

derlemeyi bir nebze de olsa kolaylaştırmıştır. Ancak dış ortamlarda (kahve, bahçe, cami 
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önü vs.) gerçekleştirilen derlemelerde hayvan sesleri, birden çok kişinin konuşmaya 

katılması gibi durumlar dinlemeyi de derlemeyi de zorlaştırmıştır. Bu yüzden derleme 

yaparken bir köyden en az iki derleme yapılmasına özen gösterilmiştir. 

       Derleme çalışmasına başlamadan önce hazırlanan sorular kaynak kişilere 

yöneltilmiştir ama bazen sohbetin akışına göre farklı konularda kayıtlar da yapılmıştır. 

Bu kayıtlar sonucunda bölgenin söz varlığı, ağız özellikleri ortaya konmaya 

çalışılmıştır. 

1.3.3.4. Derlenen Ses Kayıtlarının Yazıya Aktarılması  

        Derleme çalışmasından elde edilen ses kayıtları bilgisayarda mp3 formatına 

çevrilerek, ses kayıt cihazının kayıt dinleme programına aktarılmıştır. Kaliteli bir 

kulaklık yardımıyla kayıtlar bölüm bölüm dinlenmiştir. Çalışmanın en zorlu ve yorucu 

kısımlarından biri de bu olmuştur. Ses kayıtlarının bazı kısımları defalarca dinlenerek 

yazıya aktarılmıştır. 

        Yazıya aktarırken font olarak “Ali Sir Nevayi Ceviri” fontu  kullanılmıştır. 

Metinleri oluştururken daha önce hazırlanan sorular da metne dahil edilmiştir. 

Metinlerde cümle başında ve özel isimlerde büyük harf kullanılmamıştır çünkü bazı 

büyük harfler çeviri yazı işareti olarak kullanılmıştır. Metinlerde tamlamalara 

bakılmaksızın 12-13 kelimede bir  parantez içinde numaralandırma yapılmıştır. 

Noktalama işaretlerinden kesme işareti metinlerde kullanılmamıştır. Onun haricinde 

virgül, ünlem, soru işareti kullanılmıştır. 

        Metinlerin yazıya aktarılması sırasında, ağız araştırmalarında birliğin 

sağlanabilmesi bakımından, bölgenin ses özelliklerine uygun Türk Dil Kurumu 

tarafından hazırlanan "Ağız Araştırmaları Çeviri Yazı İşaretleri” kullanılmıştır. 
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2.1. SES BİLGİSİ 

2.1.1. ÜNLÜLER 

        Gümüşhane ilinin Merkez’e bağlı Kale köyü ve civarı köylerinin ağızlarında, yazı 

dilimizde bulunan ve Genel Türkçe ile ortak olan a, e, ı, i, o, ö, u, ü temel ünlülerin 

yanında bir de bu ünlülerin az çok değişikliğe uğramış olanları vardır. Bunların içinde 

en çok karşımıza çıkan Türkiye Türkçesi ağızlarından bildiğimiz ve tarihi metinlerde de 

sıkça gördüğümüz kapalı e (ė) sesidir.  

       Bölgemizde kısmen farklılaşarak telaffuz edilen ünlüler şunlardır. 

2.1.1.1 YAZI DİLİNDE BULUNMAYAN ÜNLÜLER 

2.1.1.1.1. Π, ünlüsü  

       Düz, yarı geniş, yarı kalın, yarı ince a ile e sesi arası bir ünlüdür. e : a değişmesini 

ya da a : e değişmesini temsil eder. Çoğunlukla inceltme özelliğine sahiptir: 

acaba : Πcab (17/16), biraz : birΠz (6/52) 

moral : morΠl (16/48), rüzgar : rüzgΠr (38/29) 

mesela : mesėlΠ (2/49), bana : bΠna (4/15) 

       İlk hecelerinin ön ve son seslerinde b, h, s,  ünsüzlerinden biri bulunan yabancı   

kelimlerdeki a ünlüsü, Π biçiminde söylenmektedir.  

helva : hΠlva (3/42), beyaz ile : bΠyaznan (3/40) 

asker : Πsker (23/32) 

2.1.1.1.2. ă, ünlüsü 

       Yarı geniş, yarı dar, düz, kalın a sesi ile ı sesi arasında bir ünlüdür.  Derlenilen 

metinlerde ı : a değişmesiyle ortaya çıkan örnekleri mevcuttur. 

yıkardık : yăòarduò (15/15) 

2.1.1.1.3. Τ, ünlüsü  
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       “Dudak ünsüzünün yanında biraz dudaklılaşmış/yuvarlaklaşmış “a” sesidir.”11  

Bölgede a : o değişimi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bölgeden derlenilen metinlerde 

sık karşılaşılmasa da ġ sesi ile çift dudak v’si (w) arasında kalan a sesinin 

yuvarlaklaşarak Τ sesine dönüştüğünü görüyoruz. 

kahvaltı : ġΤhwΤlti  (1/8), kavut : ġΤwut (1/11) 

2.1.1.1.4. ė, kapalı ünlüsü 

       “Boğumlama noktası i ve e ünlüleri arasında bulunan kapalı bir e sesidir. Ön ya da 

iç seslerde olmak üzere hep kök hecede bulunur. Türkçe kelimelerde çoklukla i : ė 

değişimi ile ve Eski Türkçedeki i sesinin tarihî gelişme seyri içinde gösterdiği 

genişleme eğilimine uyarak, ė’ye dönmesi ile oluşmuştur.”
12

 

       Derleme yapılan bölgeden elde edilen metinlerde genellikle e : i değişimi sonucu 

ortaya çıkan ė sesi görülmektedir. 

yer : yėr (19/7),  gece : gėce (1/7) 

sel : sėl (6/47),  yengeye  : yėngiye (8/39) 

nerede : nėrde (23/ 9), değilim : dėlim (24/32) 

peynir : pėynir (24/34), şey : şėy (32/12) 

       Yine bu metinlerde az da olsa i : e değişmesiyle oluşan ė sesi görülmektedir. 

gitti : gėtdi (1/6), ihtiyar : ėhtiyar (26/45) 

şehirlerden : şehėrlerden (2/4) 

2.1.1.1.5. ı  , ünlüsü  

       Yarı düz, yarı yuvarlak, kalın, dar, ı-u arası ünlüdür. Derleme yapılan bölgede 

genellikle görülen bir ünlüdür. u : ı değişiminin ara merhalesi bir sestir.  

toklu (dana, koyun) : toòlı   (35/40), oğlu : oğlı   (1/25) 

                                                           
11

 Gürer Gülsevin, Uşak İli Ağızları, TDK Yay., Ankara 2002, s. 13. 
12

 Zeynep Korkmaz, Nevşehir ve Yöresi Ağızları, TDK Yay., Ankara 1994, s. 34. 
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bu : bı   (4/19), yavrum : yavrı  m (2/4) 

oyunu : oyunı   (35/36),  mustafa : mı  stafa (9/10) 

2.1.1.1.6. ĭ, ünlüsü  

       Düz, dar, kalın, kısa ı ünlüsü. Kısa ünlüler kısmında incelenecektir. 

2.1.1.1.7. ї, ünlüsü 

       Yarı yuvarlak, yarı düz, ince, dar  i-ü arası bir ünlüdür. Bölgeden derlenilen 

metinlerde genellikle i : ü değişmesi sonucu ortaya çıkan ї sesi görülse de ü : i değişimi 

de pek az örnekte mevcuttur.   

yükseklik : üsgeglїg (18/32), pişmiş : bїşmüş (34/13), 

gelirdim : gelїrdim (15/68), evinde : ewїnde (3/56), 

öldü : öldї (3/59), tümör : tїmör (23/7) 

2.1.1.1.8. i  , ünlüsü 

       Düz, dar, ince, kısa i ünlüsü. Kısa ünlüler kısmında incelenecektir.  

2.1.1.1.9. o , ünlüsü 

       Yarı dar, yarı geniş, yuvarlak, kalın, o sesi ile u sesi arasında bir ünlüdür.  Bölgeden 

derlenilen metinlerde genellikle u : o değişmesi sonucu ortaya çıkan   sesi 

görülmektedir. III. teklik ve çokluk kişi zamirleri ile “o” işaret zamirinde ise o : u 

değişimi görülmektedir.  

buğday : bo ğda (6/63), marul : maro l (3/11), 

istanbul’dan : istanbo ldan (14/24), şurada : şo rda (4/27),  

onlar : o nnar (6/7), ona : o na (2/11), orası :  o rası (25/1) 

       Kişi ve işaret zamirlerinin dışında o : u değişmesiyle ortaya çıkan o  sesi derleme 

metinlerinde tek bir örnekte görülmektedir: 
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komutasına : ko mutasına (35/31)  

2.1.1.1.10. ι, ünlüsü 

       Yarı kalın, yarı ince, yuvarlak, dar, u sesi ile ü sesi arasında bir ünlüdür. Derleme 

yapılan bölgedeki köylerden sadece iki köyde bu sese rastlanmaktadır. 

oluyor : olιyo (2/19), bürünürdü : burιnιrdü (2/49), 

küçük : ġιçik (5/13) 

2.1.1.1.11. ŭ, ünlüsü 

       Yuvarlak, dar, kalın, kısa u ünlüsü. Kısa ünlüler kısmında incelenecektir. 

2.1.1.2. UZUN ÜNLÜLER 

       “Bilindiği gibi, boğumlanma süreleri normal (temel) ünlülerin boğumlanma 

sürelerinden daha uzun olan –yahut normal uzunluktaki iki ünlünün boğumlanma 

süresini içine alan- ünlülere uzun ünlüler diyoruz.”
13 

Gümüşhane’nin merkeze bağlı 

derleme yaptığımız Kale ve civarı köylerde de çeşitli sebeplerden dolayı uzun ünlüler 

görülmektedir. Ancak birincil uzunluk dediğimiz aslî ünlü uzunlukları 

görülmemektedir. İkincil uzunlukların da oluşma sebepleri şu maddeler altında 

incelenebilir: 

2.1.1.2.1. Ünsüz düşmesi sonucu oluşan uzun ünlüler: 

       “Gerek Türkiye Türkçesi ağızlarında, gerekse bir kısım çağdaş Türk yazı dillerinde, 

ünlü uzamalarına sebep olan ünsüz düşmelerinin ve erimelerinin sesbilgisi bakımından 

izah edilebilir bir süreci vardır. Nitekim düşme ve erimeler de, uzamalar da birden bire 

ortaya çıkmazlar. Düşme eğiliminde olan ünsüzlerin önce söyleyişteki belirginlikleri 

zayıflar ve boğumlanma süreleri kısalmaya başlar. Yok olmaya ya da ünlüleşmeye 

doğru giden ünsüzün kaybettiklerini, genellikle yanındaki diğer bir ünlü kendi üzerine 

alır. Böylece yok olmaya doğru giden sesin geride bıraktığı mirasla güçlenen ünlü daha 

                                                           
13

 Zeynep Korkmaz, age, s. 36. 
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belirgin ve boğumlanma süresi daha uzun güçlü bir ses haline gelir. Doğa yasası gereği 

güçlü olan yaşamaya devam eder, güçsüzleşen ses ise yok olup gider.”
14 

       İçseste bulunan –k-, -ğ-, -l-, -n-, -h-, -ò-, -r-, -v-, -y- ünsüzleri düştüklerinde yahut 

eridiklerinde kendilerinden önceki ünlüyü uzatırlar.  

2.1.1.2.1.1. –k-, -ğ- ünsüzlerinin düşmesiyle:  

dağda : dÀda (5/18),  sağardık : sÀrduò (13/54), bağkurumuz : bÀkurumuz (18/17),  

doğru : dōru (19/58), oğlu : ōlu (23/7), buğdayı : būdayı (2/20), 

yok ettiler : yō˘etdiler (34/25), çok oldu : çō˘oldu (35/5), bak : bÀ (3/60), 

arabacılık : arabacılí (32/8) eğlenir : ēlenir (35/57), düğünlerde : dānlerde (2/23) 

 2.1.1.2.1.2. -h-, -ò- ünsüzlerinin düşmesiyle:  

mehmet ağanın : mēmet˘aġanın (4/29), gümüşhane : gümüşÀne (3/48), 

kahveme : ġÀveme (10/44), meşhur : meşūr (35/36), şehire : şēre (7/5) 

bahçelerimiz : bÀçelerimiz (13/17) 

2.1.1.2.1.3. –l- ünsüzünün düşmesiyle: 

kalkıp : ġÀp (7/19), malzemeyi : mÀzemeyi (10/41), kalkın : ġÀn (39/13) 

2.1.1.2.1.4. –n- (< ň) ünsüzünün düşmesiyle: 

       “ň sesi iki sesten meydana geldiği için doğrudan düşmesi mümkün değildir. Bu 

ünsüz önce ikiye bölünmüştür. Ünsüz düşmesi, ň sesinin ġ/ğ ünsüzleriyle temsil edilen 

kelimelerde ortaya çıkmaktadır. Düşme –ň-: -ġ/ğ-: -Ŧ- aşamalarından sonra ortaya 

                                                           
14 Ahmet Buran, Çağdaş Türk Yazı Dillerinde ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında İkincil Uzun Ünlüler (II. 

Kayseri Ve Yöresi Kültür, Sanat Ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Erciyes Üniversitesi (10-12 Nisan 2006, 

Kayseri).) 
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çıkmaktadır. Bu düşmenin diş ünsüzü n ile bağlantısı, yazı dilinde böyle bir gelişmenin 

olmamasından dolayıdır.”
15 

sonradan : sōradan (39/11) yalnız : yalōz (15/61) 

2.1.1.2.1.5. –r- ünsüzünün düşmesiyle: 

koydular : ġoydulÀ (10/57) budur : budū (31/6), alırlardı : alūdular (37/16),  

olurdu : olūdu (16/40) bilmiyorum : bilmiyōm (2/14),  

bilir misin? : bülā müsün? (3/23) öyledir : eledā (3/30),  

gelirken : gelìken (25/60), verirdi : verìdi (32/24) 

2.1.1.2.1.6. –v- ünsüzünün düşmesiyle:  

yavrum : yÀrum (5/12),  davul : dÀul (11/10) 

2.1.1.2.1.7. –y- düşmesiyle: 

öyle : Āle (13/32), söylemesi : sĀlemesi (13/66), köyde : kĀde (18/16) 

böyle : bēle (4/53), alayım < alìm (7/62), olayım < olìm (33/1) 

2.1.1.2.2. Hece kaynaşması sonucu oluşan uzun ünlüler: 

       “Bazı ünsüzler iki ünlü arasında yumuşayıp eriyerek bu iki ünlüyü bir uzun ünlü 

biçimine sokarlar.”
16

 Türkiye Türkçesinin diğer ağızlarında görüldüğü gibi 

Gümüşhane’nin Merkez’e bağlı Kale ve çevresi köyleri ağızlarında da bu gelişmelerden 

dolayı uzun ünlüler oluşmaktadır.  

2.1.1.2.2.1 –h-  ünsüzünün düşmesiyle: 

sabaha : sabÀ (1/8), daha : dÀ (26/55), bir dahaki : bi dÀnki (27/18), 

şehirlerde : şērlerde (2/1) 

                                                           
15

 Necati Demir, Ordu İli ve Yöresi Ağızları, TDK Yay., Ankara 2001, s.59. 
16

 Mehmet Aydın, Aybastı Ağzı, TDK Yay., Ankara 2002, s. 15 
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2.1.1.2.2.2. –k- (-g-), -ú- (-ġ-), -g-, -ğ- ünsüzlerinin düşmesiyle: 

değirmene :  dērmene  (4/60), eşiğin : eşìn (7/62), kendiliğinden : kendilìnden (11/31), 

bildiğim : bildìm (25/9), toprağı : toprÀ (25/13), aşağı : aşşÀ (26/32),  

yoğuruyorum : yōriyrım (30/23), doğu anadoluya : dō˘anadoliya (32/9), 

düştüğü : düşdā (35/46), düğünlerde : dānlerde (2/25), bakayım : bÀm (11/47) 

2.1.1.2.2.3. –n- (: -ň- ) ünsüzünün  kaybolmasıyla:  

sana : sÀ (26/44), çıksanız : çıòsÀz (29/12), bereketiniz : bereketìz (16/14), 

gördünüz : gördìyz (28/9),  evinin : evìyn (34/1), bulamazsınız : bulamasìyz (1/37), 

karnına : ġarína (4/43), çattınız : çatdíyz (6/35) 

2.1.1.2.2.4. –r- ünsüzünün düşmesiyle:  

 bazılarında : bazılÀnda (1/13), kadınların : kadınlÀn (12/6), altlarını : atlÀnı (16/46), 

yengelerin : yengelēn (17/22), köy ekmeklerinden : köw ēmehlēnden (18/41), 

büyüklerin : böyüklēn (19/49) 

2.1.1.2.2.5. –y- ünsüzünün düşmesiyle: 

tüküreyim : tükirìm (1/21), alayım : alìm (6/25), anlatayım : anlatìm (14/2),  

şeyimiz : şēmiz (17/6) 

2.1.1.2.2.6. İki ve daha çok hecenin düşmesiyle: 

bakayım : bÀm (11/47), bağlayan : bÀlēn (1/42), gittikten : gėtdēn (1/54), 

vereceksiniz : verecìz (4/31) 

2.1.1.2.3. Ünlü karşılaşmasıyla oluşan uzun ünlüler: 
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       “Türkçede iki ünlü yan yana bulunmaz. Ünlü ile biten ve ünlü ile başlayan iki 

kelime yan yana geldiğinde kurallı olarak birinci kelimenin son ünlüsü düşmektedir. Bu 

düşme esnasında geride kalan ünlü düşen ünlünün görevini de yüklenmektedir. İki sesi 

temsil eden ünlü, dolayısıyla uzun ünlü haline gelmektedir.”
17

 

ne ise : nēse (4/39), kaybettiği için : ġaybettì˘çin (25/56), verir idi : verìdi (32/24), 

salatası ile : salatasìle (2/16) 

2.1.1.2.4. Tonlama ve vurgu ile ilgili uzunluklar: 

       Bu sınıfa giren uzun ünlülü kelimeler konuşanın söyleyiş özelliğinden veya vurgu 

maksadıyla uzun söyleyişlerde görülür. Birkaç istisna dışında Türkçedeki vurgulu 

hecelerde yani son hecede görülür.  

büyük : böyāk (2/18), pis : pìs (38/15), yer içer : yēr içēr (19/7), anne : annē (26/15), 

tak : tÀk (26/53), yığar : yığÀr (27/15), tabi : tÀbı (4/34) 

2.1.1.2.5. Yabancı kelimelerdeki uzunluklar: 

       Bölgemizde bazı yabancı kelimelerdeki uzunlukların korunduğu görülmektedir. 

Korunmayan örneği bulunmamaktadır. 

hane : hÀne (1/1) (Far.), aşık : Àşık (26/21) (Ar.), müracaat : mürÀcÀt (40/4) (Ar.), 

cami : cÀmi (1/54) (Ar.), adetimiz : Àdetimiz (2/5) (Ar.), rakım : rÀkım (3/7) (Ar.) 

2.1.1.3. KISA ÜNLÜLER 

       “Bir kısım fonetik faktörler veya özel konuşma tempolarına bağlı olarak bazı 

ünlülerin, bir sesin açık ve duyulur bir biçimde boğumlanabilmesi için gerekli olan 

ortalama süreyi tamamlamadan teşekkül ettikleri görülür. Kısa ünlüler normalden daha 

az bir süre içinde boğumlanan ünlülerdir.”
18

 

                                                           
17

 Necati Demir, age, s. 60. 
18

 M. Emin Eren, Zonguldak-Bartın-Karabük İlleri Ağızları, TDK Yay., Ankara 1997,  s. 22-23. 
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ĭ ünlüsü: Kısa ı ünlüsüdür. Karşımıza genellikle ek fiilin kökü olarak çıkmaktadır. 

Vasıta hali olarak da görülmektedir. Ortada kalan açık hecelerde vurgusuzluk 

dolayısıyla kısaldığı da görülür. 

has idi : has ĭdı (29/18), kaybederse : ġayĭbederse (35/40), at ile : atĭnan (1/5),      bazısı 

: bÀzĭsı (32/18), makinesi ile : makΠnasĭnan (1/32) 

i  ünlüsü: Normalden kısa olan i sesidir. Kısa ı sesinde olduğu gibi kısa i sesi de 

genellikle ek fiilde ve vasıta halinde görülmektedir. Bazen de vurgusuz orta hecede 

karşımıza çıkmaktadır.  

eşek ile : eşşegi  nen (1/5), üsteğmenim idi : üsteymenim i  di (6/15),  

şeyini : şėyi  ni (34/31), ne bileyim : ne˘bi  lìm (15/42) 

ŭ ünlüsü: Boğumlanma süresi normal u sesinden daha kısa olan bir ünlüdür. Diğer kısa 

ünlülerde olduğu gibi ek fiilin kökünde ve vurgusuz orta hecede görülmektedir. 

yok idi : yoğŭdu (15/17), kalır isek : ġalŭsaò (33/9),  

yorulduk ise : yoruldūsa (36/50), çok idi : çoġ ŭdu (16/20) 

       Arapça kelimelerde ünlülerden sonra gelen esreli ayın ( ع) ile ünlü arasına y ünsüzü 

girerek bölgemizde ünlüyü kısaltır ve normal uzunluğuna döndürür.  

dÀ’ire : dayre (25/31) 

2.1.1.4. İKİZ ÜNLÜLER 

       “Bünyesinde iki ünlü bulunduğu halde ayrı hece meydana getirmeyen fonemlere 

«ikiz ünlü» diyoruz. İkiz ünlü, ses uzuvlarının bir tek hareketiyle ve tek bir nefes baskısı 

altında telâffuz edilir. Bu bakımdan tek ünlü hükmündedir.”
19

  

       “Türkçede ikiz ünlü olayına genellikle ağızlarda rastlandığı için, yazı dilimizde 

görülen ikiz ünlüler yabancı asıllı, bilhassa Arapça asıllı kelimelere aittir: saat, şiir, 

                                                           
19

 Ahmet Bican Ercilasun, Kars İli Ağızları, Gazi Üniversitesi Yay., Ankara 1983, s. 61. 
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dua…vb. Son yıllarda da batı dillerinden geçen kelimelerde görülür: fuar, şampuan, 

kooperatif…vb.”
20

  

       Ünlü ikizleşmesi, Türkiye Türkçesindeki diğer ağızlarda olduğu gibi bölgemizde de 

sıkça görülmektedir. Derleme yapılan bölgede daha çok ünsüz düşmesi sonucunda ikiz 

ünlüler oluşmaktadır. 

2.1.1.4.1. Yükselen İkiz Ünlüler: ie, ua 

       “Birinci unsuru ikinci unsurundan daha dar olan ikiz ünlüler, yükselen ikiz ünlüler 

diye adlandırılır.”
21

 Gümüşhane Merkez’e bağlı Kale ve civarı köylerin ağızlarında ğ, h 

ve n seslerinin erimesiyle meydana gelen yükselen ikiz ünlüler görülür. 

soğuk pınara : soyuò puara (6/79), muhabbetimiz : muabbetimiz (16/67),  

gömeceğim : gömeciem (8/31),  diğerleri : dierleri (22/6),  

ciğercilerin : ciercilerin (32/48), polisliğe : poleslie (6/39) 

2.1.1.4.2. Eşit İkiz Ünlüler: aa, ee, ii, üü 

       “Aynı türden iki ünlünün oluşturduğu ikiz ünlülere eşit ikiz ünlüler denir.”
22

 

Bölgeden derlenilen metinlerde genellikle ğ, h ve y seslerinin erimesiyle eşit ikiz 

ünlülerin meydana geldiği görülmektedir. 

yağız : yaaz (3/37), kalkıp : ġaap (34/4), beyaz lahananı : beyaz laananı (37/16),  

ektiğimiz : ektiimiz (3/1), değirmenlerde : deermenlerde (13/7),  

büyüklüğünde : büüklüğünde (2/34), güğümü : güümü (2/58)  

 2.1.1.4.3. Alçalan İkiz Ünlüler: aı, ei, ou, öü 

                                                           
20

 Ahmet Günşen, Kırşehir ve Yöresi Ağızları, TDK Yay., Ankara 2000, s. 30. 
21

 Mehmet Dursun Erdem, “Asarcık /Samsun Ağzı-I (Ünlüler)”, The Journal of Academic Social Science 

Studies, Volume 1 Issue 1, Winter 2008, ss. 3-24. 
22

 Mehmet Dursun Erdem, Güner Dağdelen, Karabük ve Yöresi Ağızları, Karabük Valiliği Yay., Karabük 

2012, s. 58. 
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       “İkiz ünlünün birinci ögesi, ikinci ögesine göre daha baskılı, daha geniş ve 

sürekliyse bunlara alçalan ikiz ünlü denir.”
23

 Bölgemizde ğ ve h seslerinin erimesiyle 

ortaya çıkmaktadır.  

değişildi : deişildi (14/22), keseceğiz : keseceiz (21/64), örenşehir : örenşeir (32/51), 

uşağımız : uşaımız (7/33), ağır : aır (21/32), soğuk : souk (14/20),  

yoğurup : yourup (30/23),   söğüttü : söütdü (38/19), öğütürdük : öütürdüh (13/58) 

2.1.1.5. ÜNLÜ UYUMU 

       “Türkçenin ve genellikle Ural-Altay dil grubuna ait dillerin en tipik özelliği ses 

uyumudur.”
24 “

Türkçenin önemli ses kanunlarından biri olan ünlü uyumu, kelimelerdeki 

ünlülerin kalınlık-incelik ve düzlük-yuvarlaklık bakımlarından birbirlerine uyması 

olayıdır.”
25

 

       “Ses uyumu bütün Türk dillerinde vardır. Bir kelime bütün ekleriyle birlikte, ya 

önlü sıradan, yahut da artlı sıradan ünlüler ihtiva edebilir. Ünlü uyumu, bizim için, 

neyin bir kelimeden, neyin bir kelime ve edattan, yahut da birçok kelimeden meydana 

geldiğini anlamak için güvenilir bir delildir.”
26

 

       “Türkçenin en önemli özelliklerinden biri dil benzeşmesidir. Gelişmesini yazılı 

metinlerde takip edebildiğimiz Türkçe kelimelerin ve eklerin tamamına yakınında 

kalınlık–incelik uyumunun bulunması bunun en büyük  delilidir.”
27 

       “Türkçe kelimelerde kelimenin ilk hecesinde kalın bir ünlü varsa, takip eden 

hecelerde de kalın ünlü; ilk hecede ince bir ünlü varsa sonraki hecelerde de ince 

bulunmasına büyük ünlü uyumu denir. Buna göre Türkçe kelimeler kalınlık-incelik 

bakımından kalın sıralı kelimeler ve ince sıralı kelimeler olarak iki grupta toplanır. 

Türkçe kelimelerde kelimenin ilk hecesinde yuvarlak bir ünlü bulunursa sonraki 

hecelerde de düz-geniş veya yuvarlak-dar bir ünlü bulunur. İlk hecede düz bir ünlü 

bulunursa sonraki hecelerde de düz ünlü bulunur. Bu uyuma da yuvarlaklık-düzlük veya 

                                                           
23

 Nevzat Özkan, Gagavuz Türkçesi Grameri, TDK Yay., Ankara 1996, s. 55. 
24

 Jean Deny, Türk Dili Gramerinin Temel Kuralları, TDK Yay., Ankara 2013, s. 8. 
25

 Ahmet Günşen, age, s. 31. 
26

 Von Gabain, Eski Türkçenin Grameri, TDK Yay., Ankara 2007, s. 41. 
27 Mecdut Mansuroğlu, Türkiye Türkçesinde Ses Uyumu, Ankara, TDAY Belleten, 1959, s. 81-93. 
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küçük ünlü uyumu denir. Buna göre de Türkçe kelimelerde ilk hecenin dışında geniş-

yuvarlak ünlü bulunmaz.”
28 

       Ünlü uyumunu dilin ve dudakların durumuna göre iki yönde inceleyecğiz: 

1. Kalınlık-İncelik Uyumu 

2. Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu 

2.1.1.5.1. Kalınlık-İncelik Uyumu 

       “1. Bir kelimenin ilk hecesinde bir kalın sesli varsa ondan sonra gelen hecelerdeki 

sesliler de kalın olur:  

balık kısrak odun kurak kırlangıç onarmak gibi.  

       2. Bunun gibi bir kelimenin ilk hecesinde bir ince sesli bulunuyorsa ondan sonra 

gelen hecelerin seslileri de ince olur:  

yele ipek ekşi üzüm örümcek çilemek gidermek gibi.  

       Seslilerin bu benzeşmesine dil benzeşmesi (assimilation palatale) diyoruz.”
29 

       “Gümüşhane Merkezinde, dil benzeşmesi çok geçerlidir. Bununla birlikte yazı 

dilinde ve Anadolu’nun başka bölgelerinde olduğu gibi, benzeşmeye aykırılıklar da 

vardır. Buna karşılık yazı dilinde aykırı olan bazı ekler ve edatlar ile yabancı kelimeler 

bölgemizde benzeşmeye girer.”
30 

a) Şimdiki zaman eki: Yazı dilinde şimdiki zaman eki olan –yor, bilindiği gibi kalınlık 

incelik uyumuna katılmamaktadır. Ancak derleme yapılan bölgede dar ünlülü şimdi 

zaman eki -(i)y görülmektedir. 

ediyor : ediy (13/24), biliyor musun? : biliy misen? (15/1), geliyor : geliy (18/41), 

biçiyoruz : biçiyrik (20/5), tütüyor : tütiy (23/1), sürüyorlar : süriyler (27/5), 

                                                           
28

 Nevzat Özkan, age, s. 56. 
29

 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, TDK Yay., Ankara 2011, s. 79. 
30

 Sabri Özcan San, Gümüşhane Kültür Araştırmaları ve Yöre Ağızları, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 

1990, s. 125. 
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ekiyoruz : ekiyrüg (30/1), görünüyor : göriniy (31/32), içiyoruz : içiyrik (36/2) 

b) i- fiilinin görülen geçmiş zaman eki ve şart kipi almış şekilleri: Derleme yapılan 

bölgede cevherî fiilin ekleşmemiş hali, çoğunlukla bir önceki kelimenin son ünlüsü ile 

uyuma girer.  

yok idi : yoġ ŭdu (9/19), çok idi : çoğ˘udu (29/18), zor idi : zor˘udu (27/13), 

var idi : var˘ıdı (14/7), yok ise : yōsa (7/38), var ise : var˘ısa (34/1) 

c) ile (-nan,-nen, -ınan, -ĭnan, -i  nen) son çekim edatı: ile’den genişleyip ve ses 

değişimi ile oluşmuş bu edat kalınlık-incelik uyumuna uymaktadır.  

kız ile : kıznan (14/52), orak ile : oraònan (16/24), at ile : atnan (21/39),  

kireç ile : kireşnen (25/5), elimiz ile : elimiznen (27/4), gem ile : gemnen (28/6), 

hasılat ile : hasılatınan (35/17), taksi ile : taksıynan (5/28), at ile : atĭnan (1/5), 

eşek ile : eşşegi  nen (1/5) 

       Derleme yapılan bölgedeki sadece bir köyde, ile son çekim edatı –len, -lan şeklinde 

kullanılmıştır. 

süt ile : südlen (13/26), yağ ile : yağlan (13/26), ipler ile : iplerlen (13/43),  

atlar ile : atlarlan (13/21) 

ç) hani ( : hanı), hangi ( : hankı) : “Yazı dilimizde dil benzeşmesinin istisnalarından 

olan bu iki kelime bölgemiz ağızlarında çoğunlukla uyum içerisindedir.”
31

 

hani : hanı (32/9), (33/6), (4/43), (4/53), (10/34)... 

hangisi : hankısı (12/6) 

2.1.1.5.1.1. Yabancı Kelimelerde Kalınlık-İncelik Uyumu 

                                                           
31

 Necati Demir, age, s. 65. 
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       “Kalınlık-incelik bakımından Türkçemizin kurallarına aykırı olan yabancı 

kelimeler, bölgemizde incelme yönünden benzeşmeye uğrarlar; Bu benzeşme, ilerleyici 

ve gerileyici ünlü benzeşmesi yolları ile gerçekleşir:”
32

 

a) İlerleyici ünlü benzeşmesi:  

a-e : a-a: bahçelerimizi : bahçalarımızı (5/8), ateş : ataş (7/45),  

haberim : habarım (24/32) 

a-i : a-a: sahip : sahab (24/11) 

e-a : e-e: ezan : ezen (4/64), tekrar : tekrer (19/39) 

i-a : i-e: liraya : liriye (25/62) 

a-i : a-ı: vakit : vaòıt (16/14) 

e-i : e-e: tenbih : tenbeh (2/3) 

b) Gerileyici ünlü benzeşmesi: 

tane : dene (14/49), askeriyeyi : esgeriyeyi (23/27), tazeyken : tezeyken (11/32), 

nişanlı : nışanlı (21/42), beyaz : bayaz (18/49), cihan : cahan (17/18), 

zerzavat : zarzavat (37/13) 

c) İlerleyici-gerileyici ünlü benzeşmesi: Derlenen bölgeden elde edilen metinlerde tek 

bir kelimede görülmektedir:  

beraber : barabar (1/33), (14/38), (32/10) 

2.1.1.5.1.2. Kalınlık-İncelik Uyumunun Bozulması  

       Türkiye Türkçesinde kalınlık-incelik, düzlük-yuvarlaklık açısından uyumlu olan 

birçok sözcük, derleme yapılan köylerin ağzında bozulmuş olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

a) Şimdiki zaman ekinde 
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       Yazı dilinde yapısı gereği uyuma uymayan –yor şimdiki zaman eki, Gümüşhane ili 

merkeze bağlı Kale ve civarı köylerin ağızlarında da –iy’e dönüşerek uyum dışı 

kalmaktadır. 

savuruyor : savuriy (15/18), donuyor : doniy (10/15), yapıyorlar : yapiyler (13/25), 

oluyor : oliy (15/56), duruyoruz : duriyruò (17/10), akıyor : aòiy (19/17), 

otlatıyorum : otariyrım (23/11), sayıyor : sayiy (26/26),  

oturuyoruz : oturiyrıò (26/44), alıyoruz : aliyrıò (28/24), katıyorsun : ġatiysın (31/30) 

b) Gelecek zaman ekinde 

       Yazı dilinde kullandığımız –acak, -ecek gelecek zaman ekleri derleme yapılan 

bölgedeki ağızda kalın ünlülü fiil tabanlarına 1. teklik kişi ve 1. çokluk kişi ekleri 

geldiğinde –aciym, –acìm, -acìz şekline dönüşerek uyumsuzluk yaratır.  

kaçacağım : ġaçaciym  (23/31), kaçıracağım : ġaçurdaciym (23/42),  

olacağım : olaciym (23/35), yapacağız : yapacìz (33/14),  

duracağım : duracìm (33/25), 

c) Görülen geçmiş zaman ekinde 

       Bazı kalın ünlülü fiillerin tabanına ya da çekimli haline eklenen görülen geçmiş 

zaman eki (-di) uyumu bozmaktadır.  

yaptı : yapdi (38/20),  kayboldu : ġayboldї (1/47), oldu : oldi (13/14), 

çıkarttılar : çıòartdilar (10/57), kurdular : ġurdilar (10/57),  

tamamlayamadı : tamamliyamadi (11/27), oynarlardı : oynardilar (12/7), 

tutarlardı : tutardilar (12/37), koşarlardı : ġoşardiler (13/2) 

ç) I. Teklik kişi emir/istek ekinde 

       Derleme yapılan bölgedeki ağızlarda I. teklik kişi emir eki kalın ünlülü fiillerde 

uyum dışı görülmektedir.  
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anlatayım : annadìm (5/23), alayım : alìm (6/25), sorayım : sorìm (6/25),  

anlatayım : anlatìm (14/2), kurban olayım : ġurban olìm (33/1),  

durayım : durìm (33/25) 

d) Durum eklerinde 

*Belirtme durumu ekinde: 

       Belirtme durumu eki ünlüyle biten bir kelimeye geldiğinde bu ek uyumu bozabilir.  

“Yükleme ve yönelme hâli ekleri kaynaştırma olarak y aldığı zaman kalın sıradan 

kelimelerde uyum bazen bozulur.”
33

 

tarlayı : tarlayi (34/76), çorbayı : çorbayi (1/19), suyu : suyi (1/36),  

çırayı : çirayi (6/6) çayı : çayi (6/36), yaylayı : yaylayi (7/17),  

masayı : masayi (10/57) 

*Yönelme durumu ekinde: 

        Yönelme durumu eki ise ünlüyle biten bir kelimeye geldiğinde koruyucu ünsüzden 

önceki ünlüyü yani kelimenin sonundaki ünlüyü daraltıp incelterek uyumu bozar. 

ġuduya : ġudiye (13/67) buraya : buriya (1/2), bacaya : baciya (7/60) 

e) İyelik eklerinde 

       Derleme yapılan bölge ağzında III. teklik ve çokluk kişi iyelik eklerinde genellikle 

uyumsuzluk görülmektedir. Kalın ünlü ile biten kelimelere yine kalın ünlü ile gelmesi 

gereken III. teklik ve çokluk kişi iyelik ekleri genellikle ince gelerek eklenmiştir ve 

uyumu bozmuştur. 

gendime çorbası : gendime çorbasi (2/29), tayfası : tayfasi (3/45), anası : anasi (4/36),  

beş numarası : beş numarasi (6/13), havlusu : havlusi (12/22), çorabı : çorabi (12/22), 

doğruları : dōrileri (13/13), bazıları : bazileri (13/25), otları : otlari (37/7), 
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camışları : camişlari (39/1), yolları : yollari (1/28) 

 f) İnceltici ünsüzlerin etkisiyle 

        Bölgede kullanılan bazı kelimelerin kök ve gövdelerine gelen inceltici y 

ünsüzünün neden olmasıyla uyumun bozulduğunu görmekteyiz.  

buraya : buriya (1/2),  yaylaya : yayliya (6/31) 

g) –ip: Zarf-fiil eki 

        Ekin allamorfu bulunmakla beraber derleme yapılan bölgede görülen bazı 

örneklerde zarf-fiil ekinin ünlüsü uyuma uymaz. Bunda Kuzeydoğu bölgesi ağızlarının 

etkisi görülmektedir. 

yanıp : yanip (5/3),  uğraşıp : uğraşip (11/34), yüklenip : yuúlenip (31/22) 

h) Soru ekinde 

        Bölgede bazı örneklerde karşılaşılan bir durumdur. 

anladın mı : annadın mi (15/5), yakalandın mı : yaòalandı mi (21/43),  

alıyor mu : aliy mi (33/30), kız mı : ġız mi (39/23), oldu mu : oldı  mi (6/4) 

ı) Alınma kelimelerde 

        Bölgede alınma kelimelerin kalınlık-incelik uyumuna uyup uymama meselesi 

karışık bir durum göstermektedir. Derleme yapılan kişilerde bile aynı kelime söyleyişte 

farklılık göstermekte ve bazen uyuma uyarken bazen uymamaktadır. Alıntı kelime 

köklerinde meydana gelen uyumsuzluklardan bazıları şunlardır: 

mezar (10/44), vaziyet (35/8), makine : makene (39/10), müracaat : mürÀcÀt (40/4), stok 

: sitok (6/66), ihtiyar : ehtiyar (15/57) 

2.1.1.5.2. Uyum Değişmesi 

        “Kelimelerin kök ve gövdelerinde bulunan inceltme veya kalınlaştırma özelliğine 

sahip ünsüzler uyumu bazen tamamen değiştirmektedir. Uyum bazen de sebepsiz 

değişmektedir. Çok heceli kelimelerde ünlü düzeni tamamen değişmekte, ince sıradan 
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ünlülerle kurulan kelime tamamen kalın sıraya, kalın sıradan ünlülere sahip kelimeler 

ise ince sıraya değişmektedir.”
34

 

caminin : camının (1/26), mısır : misir (13/42), lira : lire (16/59),  

liraya : liriye (25/62), yünü : yunu (6/65), tabi : tabı (20/48) 

2.1.1.5.3. Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu 

       Dudak benzeşmesi yani düzlük-yuvarlaklık uyumu “...bir kelimedeki vokallerin 

düzlük yuvarlaklık bakımından birbirine uymasıdır. Türkçede köklerde olsun, köklerle 

ekler arasında olsun, bir kelimede vokaller arasında umumiyetle düzlük yuvarlaklık 

bakımından bir uygunluk olduğu göze çarpar. Umumiyetle diyoruz, çünkü bu uyum 

Türkçenin her devrinde her sahada kelime bünyesine kuvvetle hakim olan bir uyum 

değildir. 

.... 

        Edebi Türkçede ise bugün birtakım istisnalarla karşılaşmak çok mümkündür. Bu 

istisnalar bazı ağızlarda daha çoktur.”
35

 

         Bölge ağızlarında düzlük-yuvarlaklık uyumu standart Türkçe’den daha zayıftır. 

a) Kelimelerde yuvarlaklaşma 

        Yazı dilinde görülen ve uyumun dışında kalan kelimelerin derleme yapılan bölgede 

de uyum dışında kaldığı görülmektedir.  

çamurla : çamurnan (25/25), yavrum : yÀrum (28/17), çavuş (26/45), 

yağmurdere : yÀmurdere (32/50), armut (11/37), çabuk : çabuò (17/28), 

tavuk : tayuò (8/22) 

        Yazı dilinde uyuma uyduğu halde derleme yapılan bölgede uyuma uymayan bazı 

kelimeler şunlardır: 

ayı : ayu (9/23), altıntaş : altunTaş (32/50), anuò (dağ reyhanı) (22/21),  
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yanında : yanunda (39/33), tanırdı : tanurdu (8/45), tandır : tandur (28/21), 

çektiklerimiz : çektüklēmiz (24/14), vardır : vardur (37/3),  

yedirdim : yedürdüm (10/54), eritirdik : erüdürdük (17/40), alevi : alevü (1/58), 

çevirirlerdi : çevürürdüler (1/32), gelirdi : gelürdü (17/6), gelini : gelünü (31/53), 

elbiselik : elbiselüg (37/23)  

2.1.1.6. ÜNLÜ DEĞİŞMELERİ 

         Ünlü değişmeleri, diğer Anadolu ağızlarında olduğu gibi derleme yapılan bölge  

ağızlarında da örneklerine oldukça sık rastlanılan ses olaylarındandır. Bu tür ses 

olayları, ünlüler arasında kalınlık-incelik, genişlik-darlık ve düzlük-yuvarlaklık şeklinde 

görülen ses değişmeleridir. Değişmelerin genel sebebi, ünlülerin benzeşmesi kuralıdır. 

Ayrıca ünsüzlerin ünlüler üzerindeki değiştirici etkisi de önemli rol oynamaktadır. Kalın 

ünlülerin incelmesi, ince ünlülerin kalınlaşması, geniş ünlülerin daralması, dar ünlülerin 

genişlemesi, düz ünlülerin yuvarlaklaşması ve yuvarlak ünlülerin düzleşmesi 

bölgemizde görülmektedir.  

2.1.1.6.1. Kalın Ünlülerin İncelmesi:  

    Genellikle yabancı kelimeleri ünlü uyumuna uydurma işlevinde olsa da derlenilen 

metinlerde bunun tam tersi örnekler de görülmektedir.    

a : e değişmesi: biraz : birez (1/29), akşam : aòşem (1/42), sırayla : sırÀyle (2/35), 

bir tane : bi dene (3/43), cenazeyi : cenezeyi (11/43), mezar : mezer (8/39),   

hâlâ : hale (6/21),  teravihlerde : terevilerde (6/26),  bana : bene (19/1) 

amcamızın oğlu : emicemizin oğlu (11/17) 

a : Π değişmesi: yaparlardı : yapardilΠr (3/55), tamam : tΠmam (4/23),  

biraz : birΠz (6/52), jandarma : jΠndarma (6/74), moral : morΠl (16/48),  

acaba : Πcab (17/16), bana : bΠne (21/56), tahsildar : tahzildΠr (23/15),  
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asker : Πsker (23/32) 

a : i değişmesi: buraya : buriya (1/2), oraya : oriya (1/19),  

cabalatmaya : cabalatmiya (1/30), tavaya : taviya (2/6), satmaya : satmiya (3/19), 

eski yaylaya : esgi yayliya (6/31), bacaya : baciya (7/60) 

ı : a değişmesi: traktörle : direktornan (21/9). 

ı : i değişmesi: çayı : çayi (6/36), karı koca : ġari ġoca (7/9), olsaydı : olsaydi (8/14), 

masayı : masayi (10/57), Celal Işık’ın : celal işıġın (11/16), katır : ġatir (12/5), 

oradaydı : ordÀydi (13/18),  akardı : aòardi (13/18),  kapı : ġapi (15/64), 

misafir odası : misafir odasi (1/4) 

u : i değişmesi: otu : oti (1/32),  suyu : suyi (1/36),  

puşuyu : puşiyi (7/57), komşuyuz : ġomşiyiz (36/1), tutuyoruz : tutiyriò (7/26),  

olurlardı : olirdiler (1/5), muhtar : mıktar (1/54) 

u : ü değişmesi: fasulyeye : fasülyiye (39/20) 

u : ι değişmesi: olur : olιr (2/12) 

2.1.1.6.2. İnce Ünlülerin Kalınlaşması: 

e : a değişmesi: beraber : barabar (1/33), fasulye : fasulya (1/38), 

Gümüşhane’den : gümüşhanadan (3/70),  anneme : anama (4/29),  

kardeşlerim : ġardaşlarım (15/72),  heveslendim : havasladım (31/33) 

haberim : habarım (24/32), Çaldıran Seferine : çaldıran safarına (14/5), 

bahçelerimizi : bahçalarımızı (5/8) 

e : Π değişmesi: var ise : var˘ısΠ (4/35), fasulye : fasulyΠ (18/10),   

usûller : usullΠr (21/51),  ne kadar : nΠdar (2/35), beyazla : bΠyaznan (3/40), 
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helva : hΠlva (3/42), bahçelerimizi : bahçΠlarımızi (5/2), ayrıyeten : ayrıyΠtΠn (18/11) 

i : À değişmesi: zahir : zÀr (7/30). 

i : ı değişmesi: camiimiz : camımız (10/32), tabi tabi : tabı tabı (12/14),  

hani : hanı (17/22), yani : yanı (20/13), nişanlı : nışanlı (21/42), vakit : vaòıt (16/14) 

arazimizde : arazımızda (24/23) 

ö : o değişmesi: asansörle : asansornan (4/22). 

ü : u değişmesi: yün : yun (6/65), bürünürdü : burιnιrdü (2/49). 

ü : ι değişmesi: bürünürdü : burιnιrdü (2/49), küçük : ġιçik (5/13). 

2.1.1.6.3. Geniş Ünlülerin Daralması: 

a : ı değişmesi: oraya : orıya (2/33), buraya : burıya (14/12), tarlaya : tarlıya (2/20), 

maaşımız : mayışımız (18/12), yıkayanı  : yıòıyanı (8/39), sarmaya : sarmıya (2/26) 

a : i değişmesi: oraya : oriy (21/46), buraya : buriya (38/39), tarlaya : tarliya (12/1), 

Bursa’ya : bursiya (16/10) 

e : i değişmesi: bahçeye : bahçiye (36/57), patates : patatis (37/13),  

Gümüşhane’ye : gümüşÀniye (37/15), biçmeye : bişmiye (39/6), 

fasulyeye : fasülyiye (39/20),  yengeye : yengiye (39/35), telefon : tilifon (33/17), 

söyleye söyleye : söyliye söyliye  (1/20) 

o : u değişmesi: omuzlarına : umuzlarına (1/19). 

ö : ü değişmesi: öğütürdük : ügüdürdük (15/15). 

2.1.1.6.4. Dar Ünlülerin Genişlemesi: 

ı : a değişmesi: yakacaksın : yaòacasan (28/24), yağız : yaaz (3/37) 

ı : À değişmesi: pınar : pÀr (1/20). 
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ı : ă değişmesi: yıkardık : yăòarduò (15/15). 

i : a değişmesi:  sahip olmazdı : sahab˘olmazdi (24/11), Cihan : cahan (17/18) 

i : e değişmesi: diyorum : deyrim (16/18),  gittiği : getdiği (20/39),  

balyacı makinesi : balyacı makenesi (21/10), durabilir misin : durabilir misen (1/25), 

tenbih et : tenbeh˘et (2/3), polisliğe : poleslie (6/39) 

i : ė değişmesi: şehirlerden : şehėrlerden (2/4), ihtiyar : ėhtiyar (26/45),  

hiçbir : hėçbir (35/58) 

u : o değişmesi: yukarı : oòarı (36/25), buğday : boğda (36/5), bugün : bogün (18/6), 

İstanbul’a : istanbola (3/18), 

ü : e değişmesi: görürsünüz : görersìyz (6/62) 

ü : ö değişmesi: büyük : böyüh (9/18), hükümet : hökümet (18/13),  

yürüme : yörüme (1/27) 

2.1.1.6.5. Düz Ünlülerin Yuvarlaklaşması: 

a : o değişmesi: babamın dedeleri : bobamın dedeleri (13/39) 

e : ö değişmesi: devlet : döwlet (6/39) 

ı : u değişmesi: ayı : ayu (9/23), bırakırdık : bıraòurduò (9/1), azık : azuò (4/3), 

sağdıç : sawduç (15/45),  kış hazırlığı : ġış hazurlū (37/19), kamışlık : ġamuşluò (4/3), 

soğuk pınara : soyuò puara (6/79) 

i : u değişmesi: yok idi : yoğ˘udi (24/22), zor idi : zor˘udu (27/13),  

çok idi : çoğ˘udu (29/18) 

i : ü değişmesi: gelir : gelür (30/6), pişirirdik : bişürürdüh (13/57), aşık : aşuò (1/52), 

yerdik : yerdük (1/12), örterdik : örterdüh (3/25), işi : işü (3/32), geri : gerü (33/9),   
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biçerdik : biçerdük (12/2), ekerdik : ekerdük (15/10), sürmedik : sürmedüg (20/9),  

verilirdi : verülürdi (28/30), yeriz (30/32), erik : erük (30/34), ceviz : cewüz (30/34), 

alevi : alevü (1/57),  

2.1.1.6.6. Yuvarlak Ünlülerin Düzleşmesi: 

ö : e değişmesi: böyle : bele (2/17) öyle : ele (3/2),  

u : ı değişmesi: muhtar : mıktar (1/54), kaynatıyorum : ġaynatiyrım (30/28) 

u : i değişmesi: oluyordu : oliydi (3/23), davullu : dawulli (5/23),  

dokurdu : toòurdi (8/28), koyuyorum : ġoyiyrım (30/28), turşu : turşi (38/51), 

ufak : ifaò (7/18) 

ü : i değişmesi: ölü : öli (5/25), sütü : südi (8/10), dünürcüyü : dügürçiyi (13/35), 

sürüyordu : süriydi (13/38) 

2.1.1.7. ÜNLÜ DÜŞMESİ  

        Bir sözcükte bulunan ünlünün çeşitli nedenlerde kullanılmamasına ünlü düşmesi 

denir. Ünlü düşmesi önseste, içseste ve sonseste görülür. 

        “Ünlü düşmesi, Türkçenin hece yapısıyla ilgili olarak hece sayısının azalması 

sonucunu da doğurur. Ancak kelimedeki hece sayısının azalması nedeniyle ünlü 

düşmesi ile hece düşmesi birbirine karıştırılmaktadır. Halbuki bu iki olay nedenleri 

farklı, sonuçları aynı olan iki değişik fonetik hadisedir.”
36 

         Derleme yapılan bölgede ünlü düşmesi çeşitli şekillerde karşımıza çıkar. 

Genellikle çok heceli kelimelerin içseslerinde görülür. Ancak nadir de olsa önseste ve 

sonseste düşmeler görülmektedir: 

ısırgan : zırgan (22/21), ıslık : suluò, sılıò (Metin dışı derleme),  

epeyi : epey (6/76), çingene : cingen (1/57) 
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        “Bir ünlü ile sonuçlanan ve yükleme hâli eki almış bulunan kelimelerin, koruyucu 

y sesinden sonraki ünlüsü bazı ağızlarda düşebiliyor.”
37

 Derleme yaptığımız bölgede 

koruyucu y sesinden önce gelen uzun a sesi de görülür.  

ha burayı : ha˘burÀy (24/13), sobayı : sobÀy (11/46), arpayı : arpÀy (13/3), 

o tarlayı : o tarlÀy (15/53), danayı : danÀy (31/26) 

        “Yabancı kökenli kelimelerin orta hecelerindeki geniş ünlülerin de düştüğü 

görülür”
38

:  

patates : pattes (9/17) 

        Ünlü ile biten bir kelime yine ünlü ile başlayan bir ek aldığında, bazen söyleyişte 

bu ünlülerden birisi düşürülür: 

ne arıyor : n˘Àray (34/73), ne edeyim : nedim (25/61) 

        Yabancı kökenli kelimelerde ünlü düşmesi görülmektedir: 

müracaat : mürÀcat (6/49), saati : sÀti (16/32), muayene : mÀyene (1/26) 

        Bazı yer adı bildiren sözcüklerde de içseste ünlü düşmesi görülmektedir: 

nerede : nerde (2/60), orada : orda (3/60), şuradan : şurdan (36/28) 

2.1.1.8. ÜNLÜ TÜREMESİ 

        “Seslerin özelliklerine ya da biribirleri ile birleşme şartlarına bağlı bazı nedenlerle, 

ünlü ve ünsüz türemesi olaylarının doğduğu bilinmektedir.”
39 

        Derleme yapılan bölgede ünlü türemesi ile ilgili örneklere nadir rastlanmaktadır. 

2.1.1.8.1. Başta Ünlü Türemesi:  

        “Türk dili asıllı kelimelerin başında “r” ve “l” ünsüzleri bulunmadığından, Türkiye 

Türkçesi ağızlarının pek çoğunda, bunlarla başlayan yabancı kaynaklı kelimelerin 
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başında düz-dar bir ünlü türemektedir.”
40 

Bölgemiz ağızlarında bu olay daha çok “r” 

ünsüzü ile başlayan kelimelerde görülmektedir.  

Rusla : urusnan (6/64), rengi : irengi (23/48), Rumlar : urumlar (15/1), 

Ramazan : iramazan (33/2), rapatayla  : irapataynan (37/39) 

l-’nin önünde türeme: 

lazım : ilazım (6/52), leşini : ileşiyn (23/23) 

y-‘nin önünde türeme: 

        Türkçe kelimelerin başında bulunmayan sesler dışında bölgede bir örnekte Türkçe 

kelimenin başında da türeme görülmüştür. 

yirmi beş kuruş : iyimmi  ˘beş ġuruş (23/13) 

2.1.1.8.2. İçte Ünlü Türemesi: 

        Genellikle yabancı kökenli kelimelerde içte ünlü türemesi görülmektedir. Bu 

durum iç seslerde yan yana gelmiş iki ünsüz arasına ünlü girmesiyle meydana gelmiştir. 

hepsini : hepisini (31/43), Trabzon’a : tırabzona (37/4), elektrik : elektirih (38/44), 

traktörle : direktornan (21/9), eksper : ekisper (6/49), kadastro : katostıra (6/53) 

stok : sitok (6/66), staj : sıtac (7/51), teyzen : tiyezen (21/21) 

2.1.1.8.3. Sonda Ünlü Türemesi:  

        Derleme yapılan bölgede örneğine çok az rastlanmaktadır. Ancak bu örneklerin 

nitelikleri birbirinden farklıdır. 

a) –ken ulacının pekiştirme amaçlı olduğu düşünülen genişletilmiş biçimi: 

buradayken : burdayĶena (7/11),  

b) Çevre dillerin etkisiyle bölge ağzına geçmiş olduğu düşünülen türeme: 
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adam : adamì (4/26), kızım : ġızımi (3/15), ağam : aġami (MDD) 

2.1.2. ÜNSÜZLER 

        Bölgemiz ağızlarında rastlanan ancak yazı dilinde bulunmayan ünsüzler şunlardır: 

èg, Ķ, T, ġ, ò, ú, w 

2.1.2.1. YAZI DİLİNDE BULUNMAYAN ÜNSÜZLER 

2.1.2.1.1. èg ünsüzü:   

        Patlayıcı damak ünsüzü olan g sesi kısmen sızıcılaşarak yarı patlayıcı olan c sesine 

dönüşmüştür. Derleme yapılan bölgeye yakın olan Erzurum ve yöresi ağızlarında da bu 

durumla karşılaşılmaktadır. “Ovacık bucağının bazı yerleşmelerinde, İspir ilçesinin 

güney, ve Narman ilçesinin bazı yörelerinde dağınık şekilde, kelime ve hece başındaki g 

ünsüzünü c ve çeşitleri olarak boğumlayan kimselerle karşılaşılmaktadır. Kelime ve 

hece başındaki g ünsüzünü c ünsüzüne dönüştüren yerleşmelerde, kelime başındaki k 

ünsüzünün de ç ve çeşitlerine dönüştürüldüğü görülür.”
41

 Gümüşhane ilinin merkeze 

bağlı Kale köyü ve civarı köylerinde yapılan derlemede bu duruma sadece iki köyde 

rastlanmıştır. Bunlar Yukarı Alıçlı köyü ve Pirahmet köyleridir.  

gider gelirdik : ègider ègelirdih (7/12), güze doğru : ègüze dōrìn (7/13), göre : ègöre 

(7/40), 

yenge : yenège (7/56), gelini : ègelini (7/55), zengin : zenègün (7/40),  

gelirdi : ègelürdü (17/24), gelinler : ègelinner (17/24)  

2.1.2.1.2. Ķ ünsüzü:  

        Damak ünsüzü olan k sesi kısmen sızıcılaşarak yarı patlayıcı olan ç diş ünsüzüne 

dönüşmüştür.  

ekerdik : eĶerdik (7/2), kimisi : Ķimisi (7/5), körpe : Ķörpe (7/25),  

şeker : şeĶer (7/39),  küreğin : Ķüregin (7/48), inek : ineĶ (17/4), 
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geçinirdik : geçünürdüĶ (17/7) 

2.1.2.1.3. T ünsüzü: 

        “Katı-patlamalı-tonlu asıl diş ünsüzü olan “d” ile katı patlamalı-tonsuz asıl diş 

ünsüzü olan “t” arasında boğumlanan “t”ye yönelik ünsüzdür.”
42 

 

bardak tatlısı : bardaò Tatlısı (20/31), taş : Taş (21/32), tırmık : Tırmıò (28/8), 

tarağı : TarÀ (31/1), traktör : Tıraktör (30/3), tuzlarlardı : Tuzlardılar (37/17),  

sabahtan : sabahTan (1/8), kaynatırsın : ġaynaTırsın (2/14),  

dört tane : dörT dene (2/57), süt : süT (2/59), yaptılar : yapTulÀ (3/43) 

2.1.2.1.4. ġ ünsüzü:  

        Katı, patlayıcı ve tonlu bir orta damak ünsüzüdür. Genellikle k : ġ değişimi 

sonucunda görülmektedir. Kalın ünlülerle daha çok görülmektedir. 

koşardık : ġoşardıò (4/2),  kocam : ġocam (5/5), kuruş : ġuruş (6/24),  

kaldırdılar : ġaldırdılar (7/4), kol kola : ġol ġola (8/44), karşıki : ġarşıki (10/3),  

kışın : ġışın (12/26), kızartıyorsun : ġızarTıysin (13/32), koyun : ġoyun (13/34), 

Karadeniz’den : ġaradenizden (13/39), kara sabanla : ġara sabannan (25/11) 

2.1.2.1.5. ò ünsüzü: 

        “Katı, sızıcı, tonlu olan bu ünsüz, kalın ünlü kuruluşlu kelimelerde artdamakta, 

ince ünlü kuruluşlu kelimelerde ortadamakta oluşan bir ünsüzdür. Doğu, Güney-doğu 

ve Orta Anadolu’nun temel seslerinden biri de budur.”
43 

Karşımıza k : ò değişmesi 

olarak çıkmaktadır. Hırıltılı, sızmalı bir ünsüzdür. 

akar : aòar (2/4), kurbanlık : ġurbanlıò (3/15), kamışlık : ġamuşluò (4/3), 

azık : azuò (4/3), tel duvak : tel duvaò (5/27), yüz mumluk : yüz mumluò (6/21), 
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yıkardık : yıòardıò (36/6), bakardık : baòarduò (37/1), salatalık : salatalıò (38/4), 

akşam ezanı : aòşam ezeni (39/4), yukarı : yuòarı (40/3), bakır : paòır (17/37) 

2.1.2.1.6. ú ünsüzü:  

        Patlamalı, ötümsüz art damak ünsüzüdür. Genellikle kalın ünlülerden oluşan 

kelimelerde görülmektedir.  

kartol (patates) : úartol (1/9), bakla : paúla (1/38),  fakat : faúat (35/11) 

kotan : úotan (4/2), kırk beş kuruş : úıp˘beş ġuruş (6/24), yukarı : oúarı (18/31), 

fakir : faúır (28/35), yüklenip : yuúlenip (31/22) 

2.1.2.1.7. w ünsüzü:  

        “Yuvarlak ünlülerin ve dudak ünsüzlerinin yanında veya yakınındaki (v) ünsüzleri 

çift dudaklılaşarak bu ünsüzü oluşturur.”
44 

köylüler : köwlüler (26/25), davul : dawul (26/59), çevirmeli : çewürmeli (27/2), 

savururlardı : sawurdular  (28/7), ceviz : cewüz (28/16), yavrum : yÀwrum (29/6), 

ha bu : ha˘wu (31/4), sağdıca : sawduca (32/37) 

2.1.2.2. ÜNLÜ-ÜNSÜZ UYUMU 

        “Ünlü-ünsüz uyumu; dilimizde ince (ön) ve kalın (arka) olmak üzere iki türleri 

bulunan ünsüzlerden incelerinin ancak ince ünlülerle, kalınlarının da ancak kalın 

ünlülerle yan yana bulunabilmesi demektir. Bu Türkçe için çok sağlam ve umumî bir 

kaidedir. Köktürk metinlerinde bu tür ünsüzler çin ayrı ayrı harfler kullanıldığını; bu 

işaretlerin yanındaki ünlülerin, harfin türüne göre kalın veya ince kabul edildiğini yahut 

bu harflerin kendi türlerinden (kalın veya ince) ünlülerin de değerini taşıdığını biliyoruz. 

Osmanlıca’da ú ve ġ için aynı şekilde ayrı işaretler kullanılıyordu. Bugünkü imlâmızda 

ise bunun aksi olmuştur. Ünlünün türüne göre ünsüzün kalın veya ince olduğunu 

çıkarıyoruz. Ünlü-ünsüz uyumunun varlığı; bu imlâ sisteminin Türkçe kelimelerin 
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hakkiyle ifade etmesini sağlamaktadır. Fakat yazı dilimizde ünlü-ünsüz uyumunun 

bulunmadığı birçok alınma kelime de vardır. zevú, inúilap, kâtip, lâyık, felâh gibi 

kelimelerin bugün kullandığımız imlâ sistemiyle ifadeleri mümkün değildir. Bu yüzden 

transkripsiyon sisteminde art damakta boğumlanan k ve g sesleri için ú, ġ harfleri 

kullanılıyor.”
45

  

        Derleme yaptığımız bölgede de ünsüz uyumuna tabiî olarak uyulduğu 

görülmektedir.  

koyarsın : ġorsun (2/7), kalkarsanız : ġalòarsanız (6/71), başka : başġa (23/15),  

kendini (32/35),  görücü (32/23), çıkıp : çıòıp (34/6), kevgirden : kelgirden (30/28), 

tırpan (30/2) 

2.1.2.2.1. Ünlü-Ünsüz Uyumunun Bozulması: 

        Derleme yaptığımız bölgede ünlü-ünsüz uyumunun kuvvetli olmasına rağmen bazı 

kelimelerde uyumun bozulduğunu da görmekteyiz. Uyumun bozulması çeşitli sebepler 

sonucu karşımıza çıkmaktadır. “k (:ú), g (:ġ), ğ gibi gibi ünsüzler yanlarındaki ince 

ünlüleri kalınlaştırma özelliğine sahiptir.”
46 

“Bu kalınlaşma kelimenin tamamına 

yansımayıp yalnızca zikredilen ünsüzlerle kurulan hecelerde görülmektedir.”
47  

küçük : ġιçik (5/13), küçükten : úuçükten (5/11), 

2.1.2.3. ÜNSÜZ DEĞİŞMELERİ 

2.1.2.3.1. Ötümlüleşme: 

        “t, k gibi tonsuz ünsüzlerin çeşitli sebeplerle d, g gibi tonlu ünsüzlere dönüşmesine 

tonlulaşma (sedalılaşma) diyoruz.”
48

 Bölgede görülen ötümlüleşme örneklerini üç 

grupta inceleyeceğiz: 

2.1.2.3.1.1. Ön Seste Ötümlüleşme: 
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         k- : g- değişmesi: “Eski Türkçedeki k-‘nin, Güney-batı lehçelerindeki tarihî 

gelişme uyarınca, Türkiye Türkçesi’nde tonlulaşıp g-‘ye dönmesi bir kural 

durumundadır: gez-, ger-, gir-, gizle-, gėce, göç, gün, güz gibi.”
49

 Bölgemiz bu 

bakımdan yazı diliyle paralellik göstermektedir: 

güzel (2/46), gelip : gelüp (3/16), götürmesin (4/54), gittim : getdim (5/12),  

geldim (6/14), güzlük (8/18), perşembe günü (9/19), gidiyorlar : gidiyler (11/11) 

        Bazı örneklerde bölge ağzındaki ötümlüleşmenin yazı dilinden daha ileride olduğu 

görülmektedir: 

kendim : gendim (5/29), kendimiz : gendimüz (13/59), kişi : gişi (16/41) 

t- : d-; t- : T- değişmesi: 

tane : dene (31/25,6 /44, 7/9, 8/34...), taş : Taş (1/30), tatlı : Tatli (3/39),  

tırmığı : Tırmığı (10/11), tuzluk : Tuzluò (12/23), taşırdık : Taşurduò (13/21),  

tabağında : TabÀnda (28/28), traktör : Tıraktör (30/3) 

p- : b- değişmesi: 

       Türkçe’de kelime başında p ünsüzü bulunmamaktadır. Ancak b ile başlayan Türkçe 

kelimeler Türk dillerinde p ile kullanılabilir. Türkiye Türkçesi’nde de bazı Türkçe 

kelimeler b>p değişikliyle kullanılır (bürge>pire).  Bölge ağzında da bu ötümlü durum 

korunmuştur. Ayrıca alıntı bazar kelimesi de ötümlü haliyle kalmıştır. 

parmaklarımız : barmaòlarımız (13/55), pazarlık : bazarluò (21/58), 

pazarlar : bazarlar (3/18), pişerdi : bişerdi (34/64), peksimeti : beksimeti (18/50) 

s- : z- değişmesi: 

        Çok yaygın olmamakla birlikte örnekleri bölgemizde mevcuttur. 

sebzeleri : zebzeleri (6/2), sopayı : zoppayi (4/25) 
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ç- : c- değişmesi: 

        Çok yaygın değildir. Yabancı kelimelerde görülmektedir. 

çeyiz : ceyiz (12/22), çingene : cingen (1/57), çavdar : cavdar (16/20), 

çabalatmazsın : cabaladamasan (1/31) 

y- : c- değişmesi: 

üç yüz : üç˘cüz (19/38, 21/66) 

2.1.2.3.1.2. İç Seste Ötümlüleşme: 

-k- : -g- değişmesi: 

eskinin : esginin (28/23), yetişkin : yetişgin(21/31), yiyecekler : yiyecegler (32/43), 

ceket : ceget (5/2),  iskemle : isgemli (8/24), askeriyeyi : esgeriyeyi (23/27),  

ne edecekler : ne˘decegler (32/43), eşekle : eşşegnen (6/69) 

-k- : -ġ- değişmesi:  

hakkını : haġġını (33/12), delikanlıları : deliġanlıları (35/26), bakla : paġla (39/20), 

başkanı : başġanı (35/29), Yüksekova’da : yühseġovada (36/39), halka : halġa (1/49), 

yakacaklarını : yaġacaklarını (37/19) 

-k- : -ò- değişmesi:  

yoktur : yoòtur (7/1), soğuklar : soyuòlar (7/13), çıkardı : çıòardı (8/13), 

kaçakçı : ġaçaòçı (9/8), okurlardı : oòurdular (10/28), ufakları : ifaòları (11/25), 

bakardık : baòarduò (12/5), yakar : yaòar (14/48), sıkardık : sıòardıò (16/29) 

-t- : -d- değişmesi:  

        Ünsüz uyumuna aykırı örneklerdir. 

gittiler : getdiler (17/20), işte : işde (17/5), alıştı : alışdı (17/9), ektim : ekdim (33/18), 
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arkadaştan : arkadaşdan (21/65), değişti : değişdi (26/59), üstüne : üsdüne (27/14), 

kestiler : kesdiler (38/19), bastırırdı : basdırırdı (19/55), birlikte : birlikde (27/10), 

destelerin : desdelerin (21/31), bittikten : bittikden (35/18) 

-ç- : -c- değişmesi:  

        Ünsüz uyumuna aykırı örneklerdir. 

gittikçe : getdikce (6/27), Türkçeleştirince : türkceleştirince (25/2),  

bahçe : bahca (31/41), ekmekçi : ehmehci (18/44), ticaretçiydi : ticaretciydi (/41) 

işçi : içci (16/13) 

-c- : -j- değişmesi: 

macgal : majgal (4/14) 

-p- : -b- değişmesi: 

ıspanak : isbanak (31/42) 

2.1.2.3.1.3. Son Seste Ötümlüleşme: 

 -k : -g değişmesi: 

        Kelime sonunda b,c,d,g ünsüzlerinin bulunmaması kuralına uymayan bir 

durumdur. 

ekerdik : ekerdig (2/21), herk : herg (4/2), inek : ineg (5/19), ekmek : ekmeg (6/35), 

kürek : Ķüreg (7/47), yemlik : yemlig (11/30), yemek : yemeg (12/26), 

güzlük : güzlüg (13/1), pişirirdik : bişürürdüg (17/37), büyük : böyüg (26/56) 

-k : -ġ değişmesi: 

         Ön seste ve iç seste olduğu kadar yaygın olmasa da bölgemizde örnekleri 

mevcuttur. Bu örneklerde de kelime sonunda bulunmaması gereken ġ sesi 

görülmektedir. 
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olurduk : olurduġ (36/41), ıspanak : ispanaġ (11/31), fındık : fınduġ (13/44), 

azıcık : azacuġ (15/29), sarardık : sarardıġ (17/34) 

-k : -ò değişmesi:  

anlaşmak : annaşmaò (2/19), çorbalık : çorbaluò (3/3), çok : çoò (33/30), 

bolluk : bolluò (34/6), olarak : olaraò (35/10), yorulurduk : yorulurduò (36/34), 

hamallık : hamallıò (37/4), çocuk : çocuò (38/13), sandık : sandıò (38/51), 

orak : oraò (39/1) 

-t : -d değişmesi: 

        Kelime sonunda bulunmaması gereken d sesinin bölge ağzında kelime sonunda 

kullanıldığı görülmektedir. 

dört : dörd (37/37), bet bereket : bed bereket (6/43), git : èged (7/33), süt : süd (24/34), 

hesap et : hesab˘ed (28/9) 

-t : -T değişmesi: 

damat : damaT (8/42), ırgat : irġaT (21/30), veyahut : veyahuT (21/71),  

ayırt : ayırT (31/18), yoğurt : yogurT (4/3) 

 -p : -b değişmesi: 

          Diğer değişmelerde de görüldüğü gibi kelime sonunda bulunmaması gereken 

b,c,d,g ünsüzlerinin bu örneklerde de kullanıldığı görülmektedir. 

kap kaşık : ġab ġaşıò (1/18), alıp : alıb (3/70), yap : yab (6/65), hep : heb (6/66), 

büyütüp : böyüdüb (7/66), getirip : getirüb (8/31), tahrip : tahrib (11/20), 

hap : hab (16/32) 

-ç : -c değişmesi:  

sağdıç : sawduc (16/65), genç : genc (23/7), aç : ac (23/29), güveç : güvec (28/26), 
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kazanç : ġazanc (36/37), ilaç : ilac (16/30), palaç/pağaç : palac (4/61) 

-ç : -j değişmesi:  

         ç sesi sızıcılaşarak j’ye dönüşmüştür. 

geç : gej (27/49), güç : güj (32/43), aç : aj (16/38) 

-ç : -ş değişmesi: 

         Bu örneklerde de sızıcılaşma söz konusudur. 

hiç : hėş (8/18), üç : üş (10/21), pirinç : pirinş (10/26), ilaç : ilaş (16/32),  

kaç : kaş (32/12), güveç : güveş (34/67), sağdıç : sawdı  ş (38/22) 

2.1.2.3.2. Ötümsüzleşme: 

2.1.2.3.2.1. Ön Seste Ötümsüzleşme: 

d- : t- değişmesi: 

dükkana : tükkana (10/35), döker : töker (15/11), diken : tiken (16/24),  

dikiyorlardı : tikiydiler (16/66), dikilerek : tikilerek (25/31), diksen : tiksen (37/13) 

b- : p- değişmesi: 

bakla : pakla (11/8), baklava : paklava (13/30), bıraktı : pıraòtı (15/58),  

bakır : paòır (17/37), baston : paston (25/30), bisküvi : püskāt (25/51),  

Bitlis’te : pitliste (36/39), bankada : panġada (7/50),  

g- : k- değişmesi:  

gibi : kibin (13/21), gem : kem (26/46) 

v- : f- değişmesi: 

vuruyorlar : furuyolar (10/10) 

2.1.2.3.2.2. İç Seste Ötümsüzleşme: 
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-c- : -ç- değişmesi:  

dünürcüyü : dügürçiyi (4/42), eğlenceler : eğlençeler (16/66), nice : neçe (17/33)  

-v- : -f- değişmesi: 

kahvaltımız : ġayfaltımız (17/39) 

2.1.2.3.3. Süreklileşme 

        “Süreksiz ünsüzlerin sürekli ünsüzler haline gelmesi hadisesine süreklileşme denir. 

Sürekli ünsüzler, kendi aralarında sızıcı ve akıcı olmak üzere ikiye ayrıldıklarına göre 

süreklileşme hadiselerini de sızıcılaşma ve akıcılaşma olarak ikiye ayırabiliriz.”
50 

 

2.1.2.3.3.1. Sızıcılaşma: 

        “Türkçede bazı sebeplerle patlayıcı ünsüzlerin sızıcılaşmasına bu ad 

verilmektedir.”
51

  

k : ò değişmesi: 

        Bölgemizde en çok görülen sızıcılaşma olayıdır.  

kalbur : òalbur (4/59), kutusuyla : òutusiynan (6/36), kadar : òadar (15/30),  

kalçasına : òalçasına (17/19), kuruturduk : ġurudurduò (17/3), ortak : ortaò (18/39), 

akıyor : aòıy (19/19), çocukluğumuzda : çocuòlūmuzda (20/8), çok : çoò (21/15), 

sandık : sandıò (20/39), akıllı : aòıllı (21/8), yukarı : oòarı (21/13), yok : yoò (34/18), 

ocak : ocaò (31/39),  arkada : aròada (25/24), yakın : yaòın (35/16), bak : baò (37/7) 

k, : ğ, ġ değişmesi: 

koruk : koruğ (21/7), orak : orağ (31/16), yok : yoğ (34/30), almak : almağ (30/9), 

yoruluyorduk : yoruliyduğ (8/14), çok idi : çoğ˘udu (29/18),  

                                                           
50

 Ahmet Bican Ercilasun, age, s. 111. 
51

 İsmail Parlatır, Hatice Şahin, Türk Dili (Sözlü ve Yazılı Anlatım Türleri ile Anlatım Teknikleri, Ekin 

Basım Yayım Dağıtım, Bursa 2010, s.36 
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kürekle : küreğnen (34/19) 

ğ : v değişmesi: 

öğle : övle (4/64) 

ğ : y değişmesi: 

diğer : diyar (13/10), beğeniyor : beyeniy (8/46), değneği : deynegi (16/72) 

ç : ş değişmesi: 

        Bu ses değişikliği aklımıza “Kıpçakça ile bir bağlantısı var mıdır?” sorusunu 

getirse de değişikliğin sadece kapalı hecelerde görülmesi bunun olmadığını 

göstermektedir.  Gürer Gülsevin’e göre: “...Türkiye Türkçesi ağızlarında görülen ç : ş 

olayına temkinli yaklaşmak gerekir. Çalışılan bölgede sadece kapalı hece konumunda 

iken görülüyorsa, Kıpçakça ile bağlantı kurulmasına hiç gerek yoktur. Eğer (birkaç 

bölgede olduğu gibi) iki ünlü arasında ve kelime başında da (nadiren bile olsa) ç : ş 

değişmesi görülüyorsa, Kıpçakça unsur olabileceği akla getirilebilir.”
52 

ilaç : ilaş (16/32), üç : üş (22/11), kaç : kaş (32/12), hiç : hėş (8/18),  

pirinç : pirinş (10/26), güveç :  güveş (34/67), sağdıç : sawdı  ş (38/22), 

rençberlik : reşberlik (21/5), geçmeli : geşmeli (25/20) 

ç : j değişmesi: 

güçler : güjler (3/50), aç : aj (4/43), açlık : ajluò (24/31), geç : gej (27/49) 

c : j değişmesi:  

mecbur : mejbur (16/39), sac : saj (29/30), ecdadımın : ejdadımın (31/18) 

2.1.2.3.3.2. Akıcılaşma: 

                                                           
52
Gürer Gülsevin, "Türkiye Türkçesi Ağızlarında Kıpçakca Denilen Unsurlar Üzerine 2 (C:Ş 

Değişmesi)", Turkish Studies İnternational Periodical For the Languages, Literature and History of 

Turkish or Turkic, Volume 3/3 Spring 2008, s. 384. 
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        “Akıcılaşma, tonlu veya tonsuz süreksiz ünsüzlerin akıcı ünsüzlere 

dönüşmesidir.”
53 

Derleme yaptığımız bölgeden elde ettiğimiz metinlerde akıcılaşma 

örneğine rastlanmamıştır. 

2.1.2.3.4. Akıcı Ünsüzler Arasındaki Değişmeler: 

r : l değişmesi: 

serbest : selbes (21/42), güreş : güleş (35/62) 

l : r değişmesi: 

        Bölgemizde yapılan derlemelerde sadece iki örnekte görülen bir ünsüz 

değişmesidir. 

evliyalar : evriyalar (16/16), bir lokma : bil˘lohman (27/39) 

l : n değişmesi: 

        Bölgemizde yaygın olan bir ünsüz değişmesidir. Ayrıca kurallı olarak nl : nn 

değişmesi görülmektedir. 

lezzet : nezzet (13/60), sabanla : sabannan (24/18), yanlarını : yannarını (25/8),  

öküzle : öküznen (12/2), şeyle : şeynen (15/12), iplikle : ipliknen (16/73), 

önlük : önnük (2/46), anlatayım : annadìm (26/44), gemle : gemnen (27/14), 

bin lira : bin˘nira (40/6)  

m : n değişmesi: 

komşular : ġonşular (4/39), şimdi : şindi (5/4) 

2.1.2.4. ÜNSÜZ BENZEŞMESİ 

        “Ünsüz benzeşmesi, ünsüz değişmesi hadisesidir. İçseste yan yana iki ünsüz 

bulunan yerlerde veya söyleniş bakımından aynı durumda bulunan komşu kelimelerin 

                                                           
53 Bahadır Güneş, “Çıldır Merkez Ağzı Üzerine”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 

51, Erzurum 2014, s.17-34. 
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son ve ön sesleri arasında, bazen iki ünsüzden birinin kendisine yakın boğumlanma 

niteliği taşıyan öteki tarafından büsbütün veya kısmen benzeştirilmesi olayıdır.”
54

 

         “Diğer bölge ağızlarında olduğu gibi, bölgemizde de yan yana iki ünsüz arasında 

ya da iki komşu kelimenin öndekinin sonsesi, ikincinin ön sesi birbirini etkiler; bu 

suretle ilerleyici ve gerileyici benzeşme olur.”
55

 

2.1.2.4.1. İlerleyici Benzeşme: 

        “Kelime içinde yan yana bulunan ünsüzlerden öncekinin sonrakini kendisine 

benzetmesidir.”
56 

2.1.2.4.1.1. Yarım Benzeşme: 

        Kelime içerisindeki akıcı ünsüzün kendisinden sonraki ünsüze kendi özelliğinden 

vermesi ve onu kısmen kendisine benzetmesidir.  

-ml- : -mn-: 

babamla : babamnan (2/23), ehramla : ehramnan (8/35), gemle : gemnen (9/6), 

tulumla : tulumnan (12/7), dedemle : dedemnen (19/11),  

amcamla : amcamnan (27/19), gücümle : gücümnen (36/44) 

-ç y- : -ç c-: 

üç yüz : üç˘cüz (19/38) 

2.1.2.4.1.2. Tam Benzeşme: 

        “İlk ünsüzün kendisinden hemen sonra gelen ünsüzü tam manasıyla kendisine 

benzetmesi olayıdır.”
57 

 

-nl- : -nn-:  

                                                           
54

 Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yay., Ankara-1992, s. 162.   
55

 Sabri Özcan San, age, s. 152. 
56 Necati Demir, age, s. 89. 
57

 Necati Demir, age, s. 89. 
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anlat : annat (20/19), onları : onnarı (21/21), nişanlı : nişannı (23/33),  

sabanla : sabanna (24/18), düğünleri : dānneri (24/27), gelinlik : gelinnig (27/46), 

tırpanla : tırpannan (28/2), hayvanla : hayvannan (31/23), denleri : denneri (34/10), 

zamanlar : zamannar (32/39), samanları : samannarı (34/10), bunla : bunnan (36/2), 

şenlikler : şennihler (34/38), oyunlar : oyunnar (35/34) 

-n l- : -n n-:  

bin lira : bin˘nira (23/8) 

-z y- : -z z-:  

dokuz yüz : dokuz˘züz (40/1) 

2.1.2.4.2. Gerileyici Benzeşme: 

        “Bir kelime içinde benzeşen ünsüzlerden ikincisinin birinci ünsüzü kendisine 

benzetme olayıdır.”
58 

-zs- : -ss-: 

olmazsa : olmassa (8/47) 

-rn- : -nn-: 

kuşburnu : ġuşbunnu (12/32) 

-rm- : -mm-:  

yirmi : yimmi (23/16) 

-kt- : -tt-: 

elektrikler : elettirihler (17/32) 

2.1.2.5. ÜNSÜZ İKİZLEŞMESİ 

                                                           
58

 Ahmet Günşen, age, s. 72. 
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        “İki ünlü arasında kalan bazı ünsüzler, Anadolu ağızlarında çeşitli sebeplerle 

ikizleşir.”
59

 Bölgemizdeki ikizleşme örnekleri aşağıdaki gibidir:  

-b- : -bb-: baba : babbÀ (26/16) 

-d- : -dd-: yedi : yeddi (17/44), adam : addam (23/17) 

-k- : -kk-: öküz : ökküz (1/44), sekizinci : sekkizinci (3/43) 

-m- : -mm-: ama : amma (27/44), omaç : ommaç (24/30) 

-p- : -bb-, -pp-: depo : debbo (19/19), sopayı : zoppayi (4/25) 

-s- : -ss-: yasakladı : yassahladı (27/28), osur : ossur (37/41), nasıl : nassi (34/71) 

-ş- : -şş-: aşağı : aşşÀ (4/50), eşek : eşşeg (6/68), meşebesini : meşşebesini (3/53) 

2.1.2.6. İKİZ ÜNSÜZLERİN TEKLEŞMESİ 

        “İç-seste yan yana bulunan ve eşit boğumlanma niteliğine sahip olan ünsüzlerin, 

muhtemelen az çabayla söyleme gereği, tek bir boğumlanma noktası ve süresi 

kazanmak üzere tekleşmesi.”
60 

 evvel : evel (6/3) kuvvetli : ġuvetli (23/18)  

2.1.2.7. ÜNSÜZ DÜŞMESİ 

       “Kelime içinde (bir ünsüzden önce), kelime sonunda veya kaynaşma olayı ile iç 

seste r, n, I, gibi akıcı ve sızıcı ünsüzler ile y, g, ğ, k, h gibi ünlüleşme ve sızıcılaşarak 

erime özelliği taşıyan ünsüzlerin kaybolması olayı: ET. keltür-: TT. getir-, oltur-: otur-, 

büyük+cek : büyücek, alçak+cık : alçacık...”
61

 Bölgemiz ağızlarında durum aşağıdaki 

şekildedir: 

d düşmesi:  

gündüz : günüz (16/21) 

                                                           
59 Leylâ Karahan, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, TDK Yay., Ankara 2014, s. 32. 
60
Turgut Günay, Rize İli Ağızları, Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yay., Ankara 

Üniversitesi Basımevi, Ankara 1978, s. 91. 
61 Zeynep Korkmaz, age, s. 236. 
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f düşmesi: 

yufka : yuka (2/5) 

h düşmesi: 

sabaha : sabÀ (1/8), kahveme : ġÀveme (10/44), kahvaltılar : ġÀvaltilar (2/5), 

Gümüşhane’de : gümüşÀnede (6/19), postahanelere : postÀnelere (6/39), 

Ahmed : Àmed (6/69), hastahane : hastÀne (8/1), yemekhane : yemekÀne (10/51), 

bahçelerimiz : bÀçelerimiz (13/17), meşhur : meşūr (35/36) 

ğ düşmesi:  

oğlumu : ōlumu (5/23), doğru : dōrìn (7/13), yağar : yÀr (13/20), soğan : sōan (5/21), 

sağardık : sÀrduò (13/54), kurbağalar : ġurbÀlar (15/69), bildiğim : bildìm (25/9), 

yiyebildiğin : yiyebildìn (19/22), gittiğin : gitdìn (21/43), istediğini : istedìni (32/26), 

doruğu : dorū (34/77), koyduğunu : ġoydūnu (35/42), yağmur : yÀmur (40/4),  

öğle : Āle (7/38) 

l düşmesi: 

kalkar : ġaòÀr (3/51), malzemeyi : mÀzemeyi (10/41), kalkıyoruz : ġaòīyriò (7/19), 

nasıl : nassi (34/71) 

n düşmesi: 

reçberlik : rençberlik (1/15), sonra : sōra (7/64), bereketiniz : bereketìz (16/14), 

evinin : evìyn (34/1) 

r düşmesi: 

uğurladılar : ūrladılÀ (10/28), gelirken : gelìken (25/60), verirdi : verìdi (32/24) 

t düşmesi: 
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çiftçilikle : çifçilikle (14/34), rast getirirlerdi  : ras˘getürürdüler (1/43), 

çift : çif (16/69), dürüst idim : dürisìydim (5/15), serbest : selbes (21/42) 

v düşmesi: 

yavrum : yÀrum (2/41) 

y düşmesi: 

böyle : böle (14/3), şöyle : şĀle (4/5), öyle : Āle (12/21), olayım : olìm (33/1),  

yüzüğün : üzügün (35/44), yüzüne : üzüne (6/78), yükler : ükler (28/3) 

 2.1.2.8. ÜNSÜZ TÜREMESİ  

        “Ünsüz türemesi, ön, iç ve son seslerde kelimenin aslında olmayan bir ünsüzün 

türemesi olayıdır.”
62

 

b türemesi: 

peştemal : peştambal (4/48), olmuş : bolmuş (13/53) 

h türemesi: 

öyle : heyle (23/24), elbet : helbet (31/51), ark : harġ (15/24), saat : sahat (32/40), 

ümmetleri : hümmetleri (24/25), atlayıp : hatlÀyıp (19/33) 

k türemesi: 

şimdi : şindik (18/41) 

l türemesi: 

beri : berli (15/56), hile : hille (MDD) 

t türemesi: 

kere : keret (23/45) 

                                                           
62 Nevzat Özkan, age, s. 89. 
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y türemesi: 

        Kelime başında y sesinin türemesi ve düşmesi Türk dilinde sıkça görülen bir ses 

olayıdır. Bu ses olayının hem düşmede hem de türemede gösterilmesi sıkıntı 

yaratmaktadır. Hatice Şahin bu konuda ““Ses olaylarıyla ilgili örnekler seçilirken -en 

eski, asli biçimi olmasa bile- kelimenin tespit edilebilen ilk şeklinden hareket etmek 

karışıklığı önleyecek yöntemlerden biridir.”
63

 der. 

erişiyor : yerişiy (15/56), inişe : yenişe (7/55), itikliyoruz : yitleyrik (7/49) 

2.1.2.9. HECE KAYNAŞMASI 

        “Anadolu ağızlarında bol örnekler veren hece kaynaşması olayına sebep olan 

ünsüzler, g, ğ, k, y, ñ, v, r, h ünsüzleridir. Bu ünsüzler bazı fonetik olaylar sonucunda 

yavaş yavaş eriyip kaybolurlar ve iki veya daha çok komşu hecenin kaynaşıp tek hece 

görünümü kazanmasını sağlarlar.”
64

  

düğünlerimiz : dānlerimiz (16/61), yengelerin : yengelēn (17/22), değil : dēl (19/61), 

eğer : ēr (21/43), eskilerimizi : eksilēmizi (24/13), özelliklerini : özelliklēni (25/56), 

yoğuruyorum : yōriyrım (30/23), yalnız : yalōz (33/28), daha : dÀ (34/16), 

odalarında : odalÀnda (35/35) 

2.1.2.10. HECE YUTUMU 

        “Bir kelimede ses bakımından birbirine benzer veya eşit seslerden oluşmuş iki 

heceden birinin zamanla eriyip kaybolması olayı.”
65

 Hece yutumu bölgemizde yaygın 

görülen bir ses olayı değildir. 

-ne’li hecelerden birinin yutulması ile: 

önünde : önde (25/24) 

                                                           
63

 Hatice Şahin, “Türkiye Türkçesindeki Bazı Kelimelerin Başındaki y Sesinin Düşme mi Türeme mi 

Yaşadığına Dair”, 5. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 19-22 Aralık 2012. 
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 Tuncer Gülensoy, age, s. 68. 
65

 Zeynep Korkmaz, age, s. 126. 
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2.1.2.11. YER DEĞİŞTİRME (GÖÇÜŞME) 

        “Bazı hallerde kelime içindeki iki sesin yerleri değişir (toprak : torpak). Genel 

olarak söyleyişi kolaylaştırma yönünde meydana gelen bu değişikliğe göçüşme 

(mΨthatΧse) denir.”
66 

2.1.2.11.1. Yakın Yer Değiştirme: 

-ml- : -lm-: memleketimiz : melmeketimiz (28/13)  

-br- : -rp-: kibrit : kirpit (6/36) 

-sk- : -ks-: eskiden : ēksiden (3/49) 

-kş- : -şg-: ekşi : eşgi (11/31) 

2.1.2.11.2. Uzak Yer Değiştirme: 

ilerki : irelki (9/1), gelenekleri : genelekleri (2/54) 
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 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, s. 70. 
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2.2. ŞEKİL BİLGİSİ 

2.2.1. YAPIM EKLERİ 

        Sözcüğün anlamını, yapısını bazen de türünü değiştiren eklere yapım eki 

denilmektedir. Yapım ekleri eklendikleri sözcükleri yeni bir kavram haline getirir.  

2.2.1.1. İsimden İsim Yapma Ekleri: 

-lig, -lüg, -lıò, -luò, -lık, -lik, -luk, -nik, -nük: Türkiye Türkçesinde olduğu gibi en çok 

kullanılan yapım ekidir. Sonu -n sesiyle biten kelimelerde ekimiz -nik, -nük olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

yemlik : yemlig (11/30), güzlük : güzlüg (13/1),  hastalık : hastalıò (8/14) 

çorbalık : çorbaluò (3/3) kışlık : ġışlık (25/38), rençberlik : reşberlik (32/9),  

yoksulluk : yoòsulluk (2/60), gelinlik : gelinnik (20/27), önlük : önnük (2/46) 

-lı, -li, -lu, -lü: 

tatlı : Tatli (3/39), hayırlı : heyirlı (5/29), köylü : köyli (12/7), toklu : toòlu (12/38), 

köylü : köwlü (39/28) 

-cı, -ci, -çı, -çi, -çu, -çü: 

işçi : içci (16/13), duvarcı (14/36), dünürcü : dügürçi (23/33), kaçakçı : ġaçaòçı (9/8), 

korucu : ġoruòçu (7/26), dünürcü : düğürçü (9/19) 

-cig, -cuġ, -cuò, -cik, -cük: 

bahçeciğindir : bahçecigindir (36/26), azıcık : azacuġ (15/29), azıcık : azacuò (15/25), 

bahçecik (36/25), küçücük (6/11) 

-sız: Yazı dilinden farksızdır. 

rahatsız (16/1), zurnasız (16/61), cansız (26/39) 
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-ce, -çe:  

Türkçeleştirince : türkceleştirince (25/2), küllüce (12/30) 

-daş: 

bağdaş (19/49), vatandaş (21/55), arkadaş : Àòadaş (26/8)  

-inci, -uncu, -üncü: 

sekizinci : sekkizinci (3/43), ikinci (10/21), dokuzuncu (21/3), onuncu (40/11), 

üçüncü (10/22) 

-man: Metinlerimizde tek örneği vardır. 

kocaman : ġocaman (7/10)  

-gil: 

babamgilin (16/4), sefergil (19/5), emmigil (23/37), dedemgil (25/4), hocagilin (26/44) 

-ġan:  

başkanı : başġanı (35/29) 

-duruk:  

boyunduruk : bonduruò (25/14) 

2.2.1.2. İsimden Fiil Yapma Ekleri: 

        Bölgemizde isimden fiil yapan ekler çoğunlukla yazı dilinde olduğu gibi 

görülmektedir.  

+al-, +el-: 

kocaldım : ġocaldım (15/8), inceltirler : inceldirler (21/12) 

+ar-, +er-:  

otlatırdım : otarırdım (4/8), sulayan : suwaran (15/55) 
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2.2.1.3. Fiilden İsim Yapma Ekleri: 

-meg, -maò, -meh, -mek: 

yemek : yemeg (17/42), ekmek : ekmeg (19/42), almak : almaò (21/59), 

konuşmak : ġonuşmaò (2/19), yemek : yemeh (28/26), demek (32/2) 

-ma, -me: 

dolma (28/32), pişme : bişme (10/52), görme (14/53), işleme (20/37) 

-gun, -ġun: 

yangındım : yanġunìydim (5/16), yorgunluklar : yorgunluòlar (36/41) 

-enek:  

gelenek (3/1) 

-ga, -ge: 

kavurga : ġavurga (8/28), bölge (10/2) 

-gı: 

saygı (19/48) 

2.2.1.4. Fiilden Fiil Yapma Ekleri: 

-dır-, dir-, -dur-, -dür-: 

kandırmış : ġandırmış (23/41), gezdiriyoruz : gezdirüyrük (8/16), doldurur (13/7), 

karıştırıyorsun : ġaruşduriysın (31/30), yedireceğiz : yedürecük (34/18) 

-ir-, -ur-, -ür-:  

içirirdiler (28/37), kaçırtmaya : ġaçurtmaya (23/34), pişirirsin : bişürürsen (37/40) 

-ş-: 

yetişir : yetüşür (27/49) 



66 
 

2.2.2. İSİMLER 

        Canlı, cansız tüm varlıkları, durumları ve kavramları tanıtmaya yarayan sözcük 

türüne isim (ad) denir. 

2.2.2.1. İSİM ÇEKİMİ 

        “İsim çekimi sözüyle, isimlerle fiiller ve isimlerle isimler arasında anlam ilişkisini 

kurmak üzere isim tabanlarına getirilen eklerin düzenini anlıyoruz ve vazifeleri bu 

tanıma uygun düşen eklere de isim çekimi ekleri diyoruz.”
67

 

2.2.2.1.1. ÇOKLUK EKİ 

+lar, +ler: 

        “ETk.’den beri işlek çokluk ekimiz budur.”
68

  

ihtiyarlar : ėhtiyarlar (1/29), karılar : ġarilar (2/48), komşular : ġonşular (4/39),  

uşaklar : uşaòlar (7/61), inekler : inegler (8/20), çürükler : çürühler (12/33), 

köyler : köwler (13/37), araziler : eraziler (19/2) 

+nar, +ner: 

torunlar : torunnar (19/20), oyunlar : oyunnar (21/35), harmanlar : harmannar (25/25), 

düğünler : dānner (26/54), ekinler : ekinner (31/43), gelinler : ègelinner (17/24) 

+gil: Çokluk bildirir.  

hocagilin (26/44), amcamgille : amcamgilnen (27/9), annemgil (27/10), dedengil (6/34) 

sefergilin (19/5), mehmed emmigil (23/37) 

2.2.2.1.2. İYELİK EKLERİ 

        “İyelik eklerinin ad işletme eklerinin içindeki yeri bellidir. Ada çokluk ekinden 

sonra gelebilir. Diğer işletme ekleri, iyelik eklerinin ardından gelmelidir. İşletme 
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eklerinin türetme eklerinden sonra geldiği de hesaba katılırsa; iyelik ekinden sonra 

çokluk ekinin dışında işletme eklerinden biri gelebilir diyebiliriz. 

        İyelik ekleri, geldiği adı gerideki ada sahiplik-aitlik, belirtme işleviyle bağlar.”
69 

Teklik I. kişi : +(I)m: 

bacım (2/1), taşımı : Taşımı (1/31), dedem (4/1), ekmeğim : ehmegim (5/5),  

balım (6/46), kızım : ġızım (10/44), oğlum : ōlum (14/ 56), yavrum : yÀrum (29/21), 

düğünüm : dügünüm (15/43), sözüm (27/42) 

        Bazı kelimelerde hece kaynaşması sonucu uzun ünlülü iyelik ekleri görülmektedir: 

çocuğum : çocūm (5/29), gençliğim : genşlām (5/18), ablacığım : ablacīm (4/9), 

kucağımda : ġucÀmda (5/13), uşağım : uşÀm (5/22), mutfağım : mutfÀm (13/53), 

bacanağımın : bacanÀmın (23/7) 

Teklik II. kişi: +(I)yn: 

        Yazı dilimizden farklı olarak iyelik eki yükleme hâli ekiyle kullanıldığında bazı 

örneklerde +yn olarak görülmektedir. 

el işini : el˘işìyn (8/26), kızını : ġızıyn (12/10), ağzını : Àğzıyn (23/23), 

leşini : ileşiyn (23/23)  

Teklik III. kişi: +I, +sI: 

        Yazı dilinden farklılık göstermemektedir.  

tepenin arkası : gugulun arhası (24/9), öküz arabası (25/20),  

kol makinesi : ġol makinesi (27/1), dağların otunu : dÀların otunu (29/8), 

onun sözü (35/30), ağaların evi : Àların evi (37/42), kostantin dağı (10/5) 

Çokluk I. kişi: +mIz: 
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        Yazı diliyle benzerlik göstermektedir. 

taşımızın : Taşımızın (10/5), dedelerimiz (13/39), tarlalarımız (16/21),  

geleneğimiz : gelenegimiz (16/27), Bağ-Kur’umuz : bÀkurumuz (18/17), 

çocukluğumuzda : çocuòlūmuzda (20/8), öküzümüz (21/23), sözümüzü (23/38) 

        Hece kaynaşması sonucu uzun ünlülü de görülmektedir: 

gittiğimiz : gitdìmiz (25/59), dediğimiz : dedìmiz (35/55), yediğimiz : yedāmüz (3/1), 

yakacağımız : yaòacÀmız (3/63), ayağımız : ayÀmız (5/3),  

ekmeğimizi : ekmēmizi (13/56), eskilerimiz : eksilēmiz (24/18),  

öküzlerimiz : öküzlēmiz (9/3) 

Çokluk II. kişi: +nIz: 

        Bu ekler kaynak kişiler tarafından kullanılmamıştır. 

Çokluk III. kişi: +lArı, +nArı: 

malları (18/35), kollarını : ġollarını (19/11), babaları (19/28), ellerinde (23/10), 

kafalarına : ġafalarına (20/22), dānleri (34/39), insanları : insannarı (34/25),  

gelinleri : gelinneri (37/27) 

2.2.2.1.3. AİTLİK EKİ 

“Adlardan zamir ve sıfat olarak kullanılan adlar yapan, içinde bulunma, bağlılık ve 

aitlik görevleri taşıyan +ki eki. Zarflara doğrudan doğruya, öteki kelimelere ilgi veya 

bulunma durumundan sonra gelen ek. Bu ek, dil benzeşmesine ve çok yerde dudak 

benzeşmesine uymaz.”
70 

+ki: 

yukarıki : yuòarki (40/2), aşağıki : aşşÀki (1/30), evvelki : evelki (7/53), 
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benimki (7/59), ileriki : irelki (9/1), karşıki : ġarşıki (10/3), önceki (34/59) 

2.2.2.1.4. DURUM EKLERİ 

        “Bağımsız, öncül ve sözlüksel dil birimi özelliği gösteren adlar, dilde tek başına 

kullanıma çıkma hakkına sahiptir. Ancak adların sistemde sürekli tek başına hareket 

etmeleri söz konusu değildir. Dil örgüsünü oluşturmak gerekmektedir. Bu nedenle daha 

geniş kavramları ifade etmek için diğer dil birimleriyle ilişki kurma zorunluluğu ortaya 

çıkar. İşte bu noktada geleneksel dil bilgisinde hâl kategorisi adı verilen durum söz 

konusu olur.”
71

 

a) İlgi Durumu Eki: 

        İlgi hâli eki, isim veya isim görevinde kullanılan kelimelere eklenerek eklendiği 

kelimenin başka bir isme bağlanmasını ve tamamlanmasını sağlar. 

+In: 

oğlanın : ōlanın (tarafından) (34/48), fincanın (altına) (35/40),  

taşın : Taşin (arkasi) (36/30), Dölek’in : dölegin (güveşleri) (1/18),  

tandırın : tandurun (dibi) (4/62), armutun : armudun (yabÀnisi) (10/14), 

köyün : köwün (içi) (12/11) 

+nIn: 

İzzet Ağa’nın : izzed˘Ànın (ġızı) (23/35), odanın (ġapısını) (26/47),  

gelinin (yakınnarì) (2/26), komşunun : ġonşunun (gelini) (12/19),  

fırının : furunun (ateşi) (13/68) ayı deliğinin önüne : ay˘delügünün ögüne (4/46) 

+Àn, +ēn:  

        Çokluk eki ve ilgi durumu eki +In’ın kaynaşması sonucu À ve ē sesleriyle de ilgi 

durumu eki görülmektedir. 

                                                           
71

 Kerime Üstünova, Ad İşletimi (Biçim Bilgisi), Sentez Yayınları, Ankara, 2012, s. 54. 



70 
 

çuvallÀn : çuvalların (içi) (4/61), Boy Bey’in : boy bēn (komu) (6/72), 

yengelerin önüne  : yengelēn ögüne (17/22), büyüklerin : böyüklēn (yanına) (19/49), 

ocağın : ocÀn (başı) (23/40), kavakların : ġavaòlÀn (içi) (24/3)  

b) Yalın Durum  

        “Yalın durum, adın yüzey yapıda herhangi bir biçim birimle şekillendirilmeyip 

işlevsel özelliğini derin yapıda yüklendiği varsayılan bir durum özelliği gösterir. Bu 

nedenle ad soylu tüm sözcüklerin yüzey yapıda bir ek taşımadıklarında yalın durumda 

bulunduğu sanılır. Oysa Türkçede yüzey yapıda sıfır biçim birimle ad işletimine giren 

eksiz tamlayan durumu, eksiz belirtme durumu olduğu gibi ad soylu sıfat, zarf, edat, 

bağlaç ve ünlem görevinin üstlenen dil birimlerine ad çekimine girme hakkı 

verilmemiştir. Yalın durum çekimine girme hakkı, yalnızca eylemle yapan/eden işlevi 

kuran ad ve zamirlere tanınmıştır.”
72

 

asonsor beni az dÀ atiydi altına. (4/24) 

orda bir numara ya okul ya cami. (14/15) 

zarzavat da bi patatis tiksen çıòar. (37/13) 

 

c) Belirtme Durumu Eki: 

        Genellikle yazı dilinden farksızdır. 

+I: 

kaleyi (aldılar) (25/2), adamı (sayiy) (26/26), (alır) gelini (28/31),  

tarlaları (ekmeyler) (31/14), bulguru : bulğuru (alıylar) (31/49), 

tandırı : tanduru (geçirdi mi) (34/68), söğüdü : söüdü (kesdi) (38/19) 

        Bazı örneklerde hece kaynaşması sonucu şu şekilde görülmektedir: 
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fındığı : fındū (olan) (13/44),  soğuğu : sowū (az) (24/12) 

        Bazı örneklerde de ilerleyici benzeşme sonucu +À ve +ē olarak görülmektedir. 

toprağı : toprÀ (yırtsın) (25/13), yumuşağı : yımışÀ (ala da gelesin) (31/32),  

yemekleri : yemeklē (yapardi) (3/36), merdivenleri : merdinnē (dolandırma) (4/22) 

d) Yönelme Durumu Eki: 

        Yazı dilinde olduğu gibi derleme yapılan bölgede de yönelme hâli eki +a, +e 

olarak görülmektedir. 

+a, +e:  

babama (4/29), pazara (9/29), çorbaya (10/25), tarlaya : tarliya (12/2),  

kıza : ġıza (17/29), keyveniye (20/34), eline (23/17), makineye (27/16), 

hâneye : haniye (32/5) 

Hece kaynaşması ile: 

Allah’a : allÀ (23/4), sana : sÀ (26/44) bardağa : bardÀ (25/56), nereye : nerē (2/1),  

yiyeceğe : yiyecē (9/29) 

Teklik II. kişi iyelik ekiyle kullanımı:  

yaradanına : yaradanÀn (33/1), eline : elēn (7/34), kendine : gendēn (31/24) 

e) Bulunma Durumu Eki: 

 +dA, +tA:  

harmanda (32/16), yanımda (33/28), değirmende (34/10), köyde : köwde (35/58), 

uzakta : uzaòta (5/31), tarafta (14/3), deynekte (23/23), müzikte : müzükte (25/23) 

        Yazı dilindeki gibi kullanımın dışında bölgede sert ünsüzle biten kelimelere 

+da,+de ekleri de getirilmektedir. 
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taşta : Taşda (34/26), tarafta : tarafda (36/12), üçte : üşde (1/56), dörtte : dörtde (26/1) 

f) Ayrılma Durumu Eki: 

        Bu ekin bölgemizde hem tonlu şekli +dan, +den hem de tonsuz şekli +tan, +ten 

görülmektedir. 

koruktan : ġoruòdan (26/30), karşıdan : ġarşıdan (30/13), attan : atdan (30/14), 

köyden : köwden (32/17), üstten : üstden (38/48), eskiden : esgiden (11/30), 

belediyelikten : belediyelikden (11/27), altmıştan : atmıştan (14/36),  

oluktan : oluòtan (25/43), küçükten : úuçükten (5/11) 

g) Eşitlik Durumu Eki: 

+cA: 

böylece (40/11), güzēlce (2/13), saatlerce : sahatlarca (35/47), kızılca : ġızılca (38/54),  

küllüce (12/30) 

       Bu ekin sert sessizle başlayan örneklerine derleme yapılan bölgede 

rastlanmamaktadır. 

h) Vasıta Durumu Eki: 

         Sözcükler arasında vasıta ve birliktelik ilgisi kuran eklerdir. 

+lA:    

sabanla : sapanla (13/1),  onla (14/42), kızımla : ġızımla (15/22), kitleyle (35/14), 

domatesle : domatisle (16/50), tekneyle (25/66), eşekle : eşşekle (32/13) 

Kalıplaşmış durumlar: öyle : ele (33/29), böyle : bele (34/26), öyle : öle (35/33), 

öyle : eyle (38/14), böyle : bĀle (39/3) 

+lAn: 
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onlarla : onnarlan (13/4), atlarla : atlarlan (13/21), yoklukla : yoòluòlan (16/8), 

iplerle : iplerlen (13/43), sütle : südlen (13/26) 

+nAn: 

sabanlarla : sapannarnan (14/38), orakla : oraònan (15/10), suyla : suynan (17/40), 

hocayla : hocaynan (16/41), parayla : paraynan (18/15), iplikle : ipliknen (16/73), 

gemle : gemnen (18/34), öküznen (21/21), türküyle : türkiynen (26/28) 

+InAn: 

namazla : namazınan (39/13), taksiyle : taksınan (5/28), çalgıyla : çalġınan (26/20), 

hasılatla : hasılatınan (35/17), sabahla : sabÀnan (37/48), eşekle : eşşeġinen (1/16) 

j) Yön Gösterme Durumu Eki 

+arı, +eri: 

içeri (15/61), dışarı (26/48), yukarı : oòarı (26/32), yukarı : yuòarı (40/3) 

2.2.2.1.5. SORU EKİ 

        Yazı dilinden farklılık göstermemektedir. 

mI:  

geldi mi (2/4), anladın mı : annadın mı (4/20), verecek misiniz : verecìz mi (4/31), 

var mı (7/41),  yok mu : yoò mu (7/41), vurdun mu (8/47-48), bulğur mu olacak (25/38) 

söktün mü (27/24), kemik mi : gemük mü (28/27), yüzük mü : üzük mü (4/37) 
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2.2.3. ZAMİRLER 

        “Zamirler kişi ve nesne isimlerinin yerine kullanılan, onların dildeki gerçek 

karşılıkları olmayan, lüzumunda ifade eden kelimelerdir.”
73 

2.2.3.1. Kişi Zamirleri 

        Kişilerin yerine kullanılan zamirlerdir. Bölgemiz ağzında kişi zamirlerinin çekimi 

şöyledir: 

 

 

I. Teklik II. Teklik III.Teklik I. Çokluk II. 

Çokluk 

III. 

Çokluk 

Yalın 

Durum 

 

ben sen o, o  biz siz onlar 

o nlar 

onnar 

İlgi 

Durumu 

 

benim senin onun bizim sizin onların 

onnarın 

Yükleme 

Durumu 

beni seni onu bizi sizi onları 

onnarı 

Yönelme 

Durumu 

bÀ 

bana 

bene 

biyen 

sÀ 

sana 

sene 

siyen 

ona bize size onlara 

onnara 

Bulunma 

Durumu 

bende sende onda  bizde sizde onlarda 

onnarda 

Ayrılma 

Durumu 

benden senden ondan bizden sizden onlardan 

onnardan 

 

2.2.3.2. Dönüşlülük Zamiri 
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        Bölgemiz ağızlarında dönüşlülük zamiri olan “kendi” bazı örneklerde k : g 

değişimi sonucu “gendi” olmuştur. Bazı örnekerde de EAT’de olduğu gibi yuvarlaklık 

korunmuştur. 

Teklik I. kişi:  

Yazı dilimizden farklılık göstererek k : g değişmesi sonucu teklik I. kişide “kendi” 

zamiri “gendi” olarak görülmektedir ve “kendi” şekline hiç rastlanmamaktadır. 

kendimin : gendimin (15/63), kendim : gendim (18/18, 5/29) 

 Teklik II. kişi: 

kendine : gendine (15/21), kendi kendine (16/46), kendin : gendün (3/56),  

kendine : gendēn (31/24) 

Teklik III. kişi: 

kendini (21/66, 32/35), kendi (34/34),  kendini : gendünü (33/6),  

kendisi : gendisi (8/46) 

Çokluk I. kişi: 

kendimiz : gendümüz (12/28, 13/59, 13/72), kendimizi (36/43),  

kendimize : gendimize (11/23), kendimiz : gendimiz (12/27)  

Çokluk II. kişi: 

Metinlerde örneğine rastlanmamıştır. 

Çokluk III. kişi: 

kendileri : gendileri (13/64), kendilerine : kendilēne (25/3) 

2.2.3.3. İşaret Zamirleri 
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        “Somut ve soyut nesneleri işaret etme, gösterme yoluyla karşılayan kelime. Bugün 

Türkçede kullanılan işaret zamirleri bu, şu, o (tekil) bunlar, şunlar, onlar (çoğul)’dır.”
74

 

        Gümüşhane ili Merkez’e bağlı Kale köyü ve civarı köylerinin ağızlarında yazı 

dilimizde işaret zamirlerinin yanında ses değişimine uğramış halleri de kullanılır: 

bu, ha bu:  

bu (dönecek) (25/29), bu (da ġaòdı getdi)  (26/23), bu (genişlemiş) (32/4),  

bunun (34/55), bununla : bunnan (36/2), bu : ha bu (diyelim) (38/45),  

bu : ha bu (13/52), buraya : ha buraya (gelemeyrim) (15/8), bura : ha bura (15/68) 

şu, ha wu: 

şu (20/46), şu (34/44), şunda (35/49), şuradan : şurdan (36/28),  

şura (1/4), şuradan : ha wurdan (15/8),  şurada : ha wurda (15/24),  

şuraya : ha wurıya (18/5), şurada : ha wurda (31/22) 

o, o :  

onun : o nun (4/6), onlar : o nlar (10/24), orası : o rası (10/3), o  (13/31), o (19/18), 

orda (21/33), ordan (22/1), ora (26/4) 

bunnar: 

        Metinlerimizde “bunlar” işaret zamirine rastlanmamaktadır. 

bunlar : bunnar (26/57), bunlar : bunnar (28/33), bunlarla : bunnarnan (29/17), 

bunlara : bunnara (9/24), bunları : bunnarı (10/7), bunların : bunnarın (23/8) 

şunnar: 

        Yazı dilimizdeki “şunlar” işaret zamiri metinlerimizde görülmemektedir. 

şunları : şunnarı (tepeden böl) (16/26) 
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onlar, onnar: 

onlar (19/2), onlardan : onnardan (20/26), onları : onnarı (21/21),  

onlarla : onnarnan (25/33), onlar : onnar (31/15), onları : onnari (34/29), 

onlara : onnara (34/44) 

2.2.3.4. Soru Zamirleri 

        “Varlıkların yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir.”
75 

kim:  

kim (35/39), kime (3/44), kimi (26/22), kimin (23/1) 

ne, nė: 

nerede : nėrde (13/71), nereden : nėrden (18/17), nerede : nėrde (23/3), 

ne yaparlarsa : nė˘Àparsalar (4/37), ne (4/17), nerede : nerde (8/45), 

nereden : nerden (14/17), neler (24/11), nere (28/31), neresinde (23/5) 

hangi, hanki, hankı : 

hangisinde (35/49),  hangi : hanki (38/37), hangisi : hankısı (12/6) 

2.2.3.5. Belirsizlik Zamirleri 

        Hangi ismin, kaç ismin yeri tuttuğu belli olmayan zamirlerdir. Çoğunlukla yazı 

dilimizden farkı yoktur. Ses değişikliğine uğramış belirsizlik zamirleri şunlardır: 

başġa, başġası:  

başka : başġa (10/33), başkasının : başġasının (27/34) 

hepisi: 

hepsine : hepisine (7/25), hepsini : hepisini (31/43) 
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herkeş, herkez: 

herkesin : herkeşin (27/33), herkes : herkeş (27/39), herkesin : herkezin (33/12), 

herkesi : herkezi (26/54),  herkes : herkez (34/41) 

çōu: 

çoğu : çōu (15/62), çoğumuz : çōumuz (14/36) 

şė: 

şey : şė (2/48), (25/47), (35/17) 

şėy:  

şeyin : şėyi  n (4/27), şey : şėy (5/32), şeylerin : şėylerin (8/11), şeyi : şėyi (10/52), 

şeye : şėye (37/17) 

bi şė: 

bir şey : bi şė (37/17), (5/9), (6/58) (7/54) 

2.2.4. SIFATLAR 

        “Bir varlığı vasıflayan, veya belirleyen kelimeye sıfat (adjectif) diyoruz: 

dar güzel mor ekşi yüksek bu hangi kimi üç gibi.  

        Sıfatlar iki türlü işleyişlerine göre iki takıma ayrılırlar: vasıflama sıfatları (adjectif 

qualificatif), belirtme sıfatları (adjectif dΨterminatif).”
76

 

2.2.4.1. NİTELEME SIFATLARI 

        Varlıkları renk, durum, biçim vb. değişmez özelliklerini bildiren sıfatlardır. 

büyük bir tarla : böyāk bi tarla (2/18),  ihtiyar karıyla : ėhtiyar ġariyla (4/19), 

kıpkınalı bir gacık : ġıpġınalı bi gacık (38/24), uzun boylulara (39/40), 
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kara lamba : ġara lanba (8/24), eski tandırı : eksi tanduru (13/25),  

koca bahçemiz : ġocÀ bahcamız (15/23), eski evler (16/4), beyaz çitlerden (20/25-26), 

eski zulümler : esgi zulumler (19/51), bozuk para : bozuò para (21/50) 

2.2.4.2. BELİRTME SIFATLARI 

            İsimlerin önüne gelerek onları işaret, sayı, belirsizlik ve soru bakımından 

belirten sıfatlardır. 

2.2.4.2.1. İşaret Sıfatları 

        İsimleri işaret yoluyla belirten sıfatlardır.  

bu, ha bu: 

bu köyün : bu köwün (22/9), bu kız : bu ġız (23/41), bu evlere : ha bu evlere (24/16), 

bu kaleler (25/8), bu yetimi : ha bu yetimi (26/49), bu dağlar : bu dÀlar (34/24), 

bu bacalarda : ha bu bacalarda (36/8), bu ceket aylarında : ha bu ceget aylarında (5/2) 

şu, şo , ha wu, ha şu: 

şu bahçeyi : şu bahçΠyi (6/29), şu yaslama (10/3), şu arkada : şu aròada (13/17), 

şu dağa : ha şu dÀ (24/3), şu camiden : ha şu camıdan (24/29),  

şu kayalardan : şu ġayalardan (38/13), şu kız : ha wu ġız (5/13),  

şu : ha wu araba istasyonu (11/12), şu dağın : şo  dağın (1/17), 

şu köyde : şo  köwde (1/24) 

o, o , u:  

o kıraçlarımızı : o ġıraçlarımızı (11/5), o yarmaları : o yarmalÀ (12/26), 

o tandır : o tandur (13/61), o gölet (16/53), o teşkilatı : o  teşkilatı (10/52), 

o sapları : o  sapları (15/12), o kalaye : o   kaliye (16/33), o yana : u yanı (31/3), 
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o yana : u yanı (36/55) 

2.2.4.2.2. Sayı Sıfatları 

        İsimleri sayı yoluyla belirten sıfatlardır.  

2.2.4.2.2.1. Asıl Sayı Sıfatları: 

        İsimlerin önlerine gelerek onların adetlerini belirten sıfatlardır. 

iki gün (2/26), iki ay (3/16), üç sene : üş sene (6/15), üş kile (6/73), üç ay (13/9), 

bir sığır : bi sığır (13/49), dört teneke (18/10), yirmi senedir (19/39),  

dört kişi : dörd gişi (23/11), dört öküzümüz : dörd öküzümüz (24/17),  

beş kız : beş ġız (27/10), bi hafta : bir hafta (2/25) 

2.2.4.2.2.2. Sıra Sayı Sıfatları: 

        İsimlerin sayısını sıra ve derece olarak belirten sıfatlardır. 

sekizinci ayda : sekkizinci ayda (3/43), ikinci günü (10/21), on ikinci ayda (16/42), 

yedinci ayda (21/2), dokuzuncu ayda (21/3), onuncu ayda (40/11), üçüncü günü (10/22), 

dördüncü ayda (21/2) 

2.2.4.2.2.3. Paylaştırma/Üleştirme Sayı Sıfatları: 

        Varlığın eşit şekillerde bölümlere ayrıldığını bildiren sayı sıfatıdır. 

birer araba (40/6), birer paket (3/51), ikişer bin lira : ikişer bin˘nira (40/6) 

2.2.4.2.2.4. Kesir Sayı Sıfatları: 

        Varlığın sayısının bir parçasını gösteren sayı sıfatlarıdır. 

yarım saatte (11/39) 

2.2.4.2.3. Soru Sıfatları 
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        İsmi soru yoluyla belirten sıfatlardır. 

hanki:  

hangi rengi : hanki rengi (38/37)  

ġaç, ġaş, kaç, kaş:  

kaç sene : ġaç sene (27/13), kaç kişi : ġaş gişi (35/38), kaç lira : ġaş lira (6/23), 

kaç hanedir (40/9), kaç kilometre : kaş kilometre (32/12) 

ne: 

ne zaman (yapacaz) (32/30) 

2.2.4.2.4. Belirsizlik Sıfatları 

        Kaç ismi belirttiği belli olmayan sıfatlardır. Ağız bölgemizdeki belirsizlik sıfatları 

şunlardır: 

az: 

az öküz (21/25), az şeker (30/30) 

başġa:  

başka renten : başġa irengden (7/59), başka köyden : başġa köwden (14/53), 

başka komşunun : başġa ġonşunun (23/15), başka kimse : başġa kimse (25/28), 

başka dirgen : başġa dirgen (25/46), başka armut (27/48) 

bazı:  

bazı yerlerde (7/42), bazı oyunlar : bazı oyunnar (35/34),  

bazı hanelerde : bazı hÀnelerde (1/13) 

bi: 

bir taş : bi Taş (31/2), bir yere : bi yere (31/18), bir gözenin : bi gözenin (34/4), 
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bir ödül : bi ödül (35/39), bir komşu : bi ġomşu (36/19), bir gün : bi gün (38/22) 

bir: 

bir asker : bir asger (6/22), bir kadastro : bir katostıra (6/53), bir eşek : bir eşşeg (6/68) 

bir şaka (21/64), bir beyin (25/1), bir taş (25/42), bir yemek (35/25),  

bir ihtiyar adam : bir ėhtiyar adam (26/45) 

biraz: 

biraz benzin (1/22) 

birez: 

biraz turşu : birez turşì (4/63), biraz yağ : birez yaġ (4/63),  

biraz içki : biraz işgi (32/39), biraz gaz : birez gaz (15/67) 

bir iki: 

bir iki tane (inegi) (34/77), bir iki ay (36/3), bir iki sığır (13/50), bir iki devreden (25/4) 

bütün: 

bütün milleti (26/53), bütün müslümanlara : bütün müslümannara (33/3), 

bütün dağın : bütün dÀn (34/25), bütün mal (35/17) 

çoò: 

çok tarlamız : çoò tarlamız (18/31), çok çile : çoò çile (21/67), çok iş : çoò iş (24/23), 

çok manzaralı (26/54), çok ekeneğimiz : çoò ekenegümüz (29/6) 

falancı: 

falancı gün (32/34) 

her: 

her kabilenin (32/48), her taraf (34/31), her hÀnede (1/12), her gün (1/25),  
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her hafta (14/31) 

öbür: 

öbür tarafta (25/18), öbür yėrden (31/30), öbür gün (36/3) 

2.2.5. ZARFLAR 

        “Fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ve başka zarfların önüne gelerek çeşitli yönlerden 

anlamlarına katkıda bulunan isim soylu kelimelere zarf denir. Zarflar önlerine geldikleri 

kelimeleri; zaman, yer, yön, miktar, soru açısından etkilerler.”
77

 

2.2.5.1. Yer ve Yön Zarfları 

        Fiili ve fiilimsiyi yer/yön açısından etkileyen zarflardır. Ağız bölgemizdeki yer ve 

yön zarfları şunlardır: 

aşağı : aşşÀ (tökersin) (2/7), aşağı : aşşÀ (aòardi) (13/18), aşağı : aşşÀ (gidiy) (16/55), 

aşağı : aşşaġı (binim) (4/23), yukarı : oòarı (24/10), ileri (getdiyse) (26/57), 

geri (aldığımız) (34/68), geri (döndüler) (10/30), içeri (ġoyduò) (13/57),  

içeri (ġapandım) (15/61), içeri (atsınlar) (23/32), dışarı (çıòamıycaò) (26/43), 

dışarı (at) (31/8), dışarı (çıòmaylar) (13/19) 

2.2.5.2. Zaman Zarfları 

         Fiillerin ve fiilimsilerin anlamlarını zaman yönünden etkileyen zarflardır. Ağız 

bölgemizde tespit edilen birçok zaman zarfından bazıları şunlardır: 

aòşam (gelir) (19/23), aòşam (otarırdıò) (19/29), aòşam (tilifon açar) (33/17), 

aòşem (atiydiler) (1/42), gece (görürdü) (8/43), güzün (ekerdik) (9/4),  

bir yıl önce : bıldır  (33/2), gėce (yatardın) (1/7), gėce (geçecìyk) (6/75), 

anca (vardım) (21/31), anca (gidebiliyrim) (23/19), sabahleyin : sabahnan (32/10), 

                                                           
77

 İsmail Parlatır, Hatice Şahin, age, s. 74. 



84 
 

sabahları : sabÀları (ġaarduò) (34/17l) bu zamanlar : bu zamannar (4/50), 

öğlen : Ālen (açardıò) (4/5), öğlen : Āvle (4/64), dün (2/14),  

dünden önceki gün : dünēn (19/20), gece gündüz : gece günüz (32/40-41), 

gündüz : günüz (16/21), gece gündüz (23/4), yarın (27/41), şimdi : şindi (28/16), 

sabahtan : sabahdan (39/13), sonra (30/24), sonra : sōra (13/32),  

şimdi : haşimce (27/37), şimdi : şindik (34/33), şimdi : şimdik (38/34), 

eskiden : esgiden (3/67), artık : artuò (7/38), hâlâ : hale (35/53), daha : dÀ (3/35) 

2.2.5.3. Niteleme ve Durum (Hâl) Zarfları 

        Fiilleri ve fiilimsileri durum-nitelik bakımından etkileyen zarflardır. Ağız 

bölgemizde tespit ettiğimiz bazı niteleme ve durum zarfları şöyledir: 

anca (21/31), (23/19), (31/34) 

aşağı yukarı : aşşÀ oòarı (26/32), (1/1), (3/30), (4/50), (6/55), (11/21), (21/13) 

böyle : bele (26/34), (27/6), (28/17), (28/25), (34/5) 

böyle : beyle (29/23), (31/2), (34/6), (36/58), (37/5), (38/32), (6/29), (7/12) 

böyle : bĀle (13/22), (14/38), (38/36), (40/3) 

böyle (1/15), (2/7), (13/21),  (20/12), (22/12), (25/26) 

devamlı : bōyna (6/12) 

devamlı (27/46) 

güzel (oldu) (17/17), güzel (geçerdi) (35/33) 

güzelce (2/16) 

öyle (1/43), (2/14), (8/4), (12/7), (20/7) 

öyle : Āle  (7/38), (13/32), (16/27) 
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şöyle : şĀle (4/5), şöyle : şöle (14/2) 

2.2.5.4. Azlık-Çokluk Zarfları 

        Ölçü, derece, üstünlük ve azlık-çokluk bildiren zarflardır. Ağız bölgesinde 

kullanılan azlık-çokluk zarfı örnekleri şöyledir: 

en: mesela en büyük dedem benim hacı˘ömer. (14/10), en eyisini bu adam bilür. (21/6) 

dÀ: önceki yemehler dÀ güzel˘i  di. (34/59) 

daha: yani ehsi zaman dügünneri daha çoò güzel olurdu. (17/23) 

pek: buğda pek nadir de cavdar. (10/7) 

çoò: çoò çile çehtim. (5/6), çoò eskiden burda gevurlar duriymiş, urumlar. (15/1) 

çok: o da çok güzel olur onu da ayrannan yėrsin. (2/10) 

az: bizim en az öküz saòlayan iki çift öküz saòlardı burda. (21/25) 

biraz: onu yolliyayduò kenanla biraz benzin getüreydi. (1/22) 

birez: şėy de birez işgi alemi de fazlaydi heralda o zamannar. (32/39) 

fazla: şöyle geşmeli fazla ses çıòarmasın diye sabun sürerdiler bunnara, bu oturan şiye 

mazının üzerine gelen yüke. (25/20) 

2.2.5.5. Soru Zarfları 

        Fiilleri ve fiilimsileri soru yoluyla belirten zarflardır. 

nası: nası ekilür (21/6), nası biçülür (21/6) 

nasıl: nasıl ġandurdu (23/39), nasıl oliy (25/61), nasıl olūdu (38/21) 

neden: neden gelmemiş (26/29) 

niye: niye bi şe annatmaysın (26/60), niye ōraşiysiyz (33/32) 

ne zaman: ne zaman yapacaz (32/30) 
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2.2.6. EDATLAR 

        “Edatlar, sözcük görünümünde olmalarına karşın sözlük anlamları olmayan ama 

görev anlamları olan, bağımsız, görevsel, öncül dil birimleridir. Dolayısıyla sözcük 

oldukları halde tek başlarına kullanıma çıkamazlar. Ancak bağlandıkları ad sayesinde 

varlık gösterebilirler.”
78

 

2.2.6.1. ÜNLEM EDATLARI 

        “Ünlem edatları, üzüntü, sevinç, nefret etme, heyecan, seslenme, gösterme, kabul 

etmeme, v.b. gibi hâlleri en kısa ifadeyle dışa aksettiren kelimelerdir diyebiliriz.”
79

 Ağız 

bölgemizdeki ünlem edatları şöyledir: 

2.2.6.1.1. Ünlemler: 

vay: vay babayın ağzına tükirìm. (1/21) 

yav: yav dur adamì. (4/26), yav sizin yapdığıyzı yunan da yapmaz (23/20) 

amÀn: amÀn buralarda nasıl ömrümüz gelmiş geşmiş. (36/51) 

2.2.6.1.2. Seslenme Edatları: 

lan: lan baòdım ki herif üş dene de ġat atmış. (25/60) 

ula: ula ben bu ġızı ġaçurdaciym. (23/42) 

hey: hey hey hey hey bÀriy çobannar. (7/20) 

ulan: ulan bu ey etli bana lazım diyo. (21/57), ulan Àòadaş şindi o benim amcamın ōlu 

onnarı süpürdürdi. (26/8) 

la: la ġardaşım dėrdi anne baba de anne baba de. (26/10), la ōlum bayraòtar öküzleri 

getir ġoşaò. (4/8) 

dÀ: fırını vuririyrıò dÀ. (7/45), hayvan geliy eşiy dÀ (15/31) 

                                                           
78

 Kerime Üstünova, age, s. 279. 
79

 Necati Demir, age, s. 155. 



87 
 

2.2.6.1.3. Sorma Edatları: 

mi: çöşme suyu evlere yetdi de bahciye mi yetecek (16/52-53) 

hani: onun yaptırdığının ġarşısında hani bi ücret verirdiler. (20/35) 

2.2.6.1.4. Cevap Edatları: 

dēl: pilav dēl de gendime deriz biz o na. (2/11) 

evet: evet evet yedirir içirirdiler. (28/37) 

hē: hē pilav gibi. (2/11) 

helbet: helbet zor oliy. (31/51) 

tabı: tabı öle bi şe yapardılar. (21/45) 

tabi: tabi yÀ şu ġayalardan. (38/13) 

temam: temam hatun bitdüg dÀ baòamayruò. (33/21) 

2.2.6.1.5. Gösterme Edatları: 

tÀ: tÀ şu dÀların dibine ġadar çıòardıò biz. (36/28) 

dēy: dēy uzaò dÀlardan getürürdük yawrum. (39/1) 

aha: aha baò yarpuz ha wu ayağiyn dibindeki. (39/47) 

işde: işde ele yÀrum. (16/44) 

işte: işte o benim evin yeri köw odasiydı. (19/34) 

2.2.6.2. BAĞLAMA EDATLARI 

        “Söz içinde iki kelimeyi, aynı değerde iki cümle unsurunu, iki yargıyı bir-birine 

bağlayarak aralarında çeşitli yönlerden ilgiler kuran ve söz içindeki iki kavram veya 

düşünceyi bütünleştiren görevli kelimelerdir.”
80
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2.2.6.2.1. Sıralama Edatları: 

ile: oralar hep böle at ile eşşeg ile beraber, yaya çarşamba güni olurdu (14/30) 

ınan: çalgınan benim dānüme gelmeyler. (26/20) 

inen: atınan eşşeġinen ġatir da yoò˘idi. (1/16) 

ve: derince ve herikiye taşındı. (40/8) 

2.2.6.2.2. Denkleştirme Edatları: 

veya: mesela nisanın on beşinde veya nisanın sonunda geşler burdan toplanır hep 

istanbo la giderdi. (14/34-35) 

veyahut: üzerine yourt veyahut da ġurut (30/24) 

veyahuT: tosunu mecbur kesersin o deliġanlıya yedürürsün veyahuT bir toòlu. (21/71) 

2.2.6.2.3. Karşılaştırma Edatları: 

hem...hem: köwümüzün muhtarı hem eğitmendi hem şeydi köwün imamıydı. (14/22) 

ne...ne: ne baca sıyırma var ne bi şe (34/21-22) 

ya...ya: orda bir numara ya okul ya cami. (14/15) 

veya...ya: erzurumda veya şenġayada ya pitlisde. (36/39) 

ya...veyahut: ya içeri girerdim veyahut yemek bi şe getürürdüm. (15/71) 

2.2.6.2.4. Cümle Başı Edatları: 

ama: ama sonu heç has gelmedi. (17/18) 

fakat: fakat tabı o işler bittikden sōra nüfuz çoğalınca tabı geçim daralıyor. (35/17-18) 

çünkü: çünkü yüzüg oyunı    Àr bir oyundur, hassas bir oyundur. (35/37) 

ēr: ēr nışannını görmiye gitdìn zaman o kĀwün deliġanlısına yaòalandın mi sırtına soba 

baġlardılar. (21/43-44) 
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yoòsa: yoòsa kimse saòlamay eyle (27/7) 

2.2.6.3. SON ÇEKİM EDATLARI 

başġa: gelen gidenden başġa bi şė yō udu. (6/58) 

için: ama oòutmaò için yapardım. (26/35) 

üçün: gelinin yanında getmeg˘üçün yenge vardı. (39/33) 

ġadar: bardÀn ağzı ġadar çıòıy o . (13/31) 

ġartan: ahşama ġartan biçiyrik. (7/35) 

kadar: bura sana şöyle deyim seksen bire kadar göştüler. (10/30) 

gibi: eskiden şindiki gibi gezmek tozmak işleri yoòtu. (14/51) 

göre: herkes ona göre kendini ayarlardı. (32/34) 

2.2.7. FİİLLER  

2.2.7.1. FİİL ÇEKİMİ 

        Türkçe’de fiillerin kip, zaman ve kişileri ifade etmek için aldığı eklere fiil çekim 

ekleri denir.  

2.2.7.1.1. KİŞİ EKLERİ 

        Çekimli fiilin hangi kişi tarafından yapıldığını bildiren eklerdir. “Türkçede; 1. 

Zamir kökenli şahıs ekleri, 2. İyelik kökenli şahıs ekleri, 3. Emir şahıs ekleri olmak 

üzere üç çeşit şahıs eki vardır.”
81

 

a) Zamir Kökenli Kişi Ekleri 

Teklik I. kişi: -m, -Am,-Im 

Teklik II. kişi: -n, -sIn 
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Teklik III. kişi:  

Çokluk I. kişi: -z, -Iz, -Ig 

Çokluk II. kişi: -sIz, -sìyz 

Çokluk III. kişi: -lAr 

b) İyelik Kökenli Kişi Ekleri 

Teklik I. kişi: -m 

Teklik II. kişi: -n 

Teklik III. kişi:  

Çokluk I. kişi: g, -ġ, -(I)ò, -(I)k 

Çokluk II. kişi: -niz, -yz 

Çokluk III. kişi: -lar, -ler 

2.2.7.1.2. FİİLLERİN BASİT ÇEKİMLERİ 

2.2.7.1.2.1. ZAMAN EKLERİ 

         Bu konuda  Kerime Üstünova: “…zaman ekleri, zamanı geçmiş-gelecek çizgisinde 

bir yere yerleştirmekle yükümlüdürler. Zaman ekleri, yalnızca olayın gerçekleşme anını 

göstermez. Çünkü onların kip, görünüş işlevleri de vardır. Konuşan ya da yazan kişinin 

bakış açısını, cümlede aktarılan durumun süreyle olan bağlantısını da yansıtırlar.”
82

der. 

2.2.7.1.2.1.1. Şimdiki Zaman 

        “Yazı dilinde kullanılan –yor şimdiki zaman eki -yorı “yürümek” fiilinin yorı-r 

geniş zaman şeklinden çıkmıştır.”
83

 Ağız bölgemizde şimdiki zaman eki olarak -y, -yo,-

yor, -yr, eklerini görmekteyiz. 

 
                                                           
82

 Kerime Üstünova, “Türkçede Zaman Kavramı ve İşlenişi”, Dil Bilgisi Sorunları, Kesit Yayınları, 

İstanbul, 2010, s. 43. 
83

 Tuncer Gülensoy, KYA, s. 102. 
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Teklik I. kişi:  

 yapıyorum (35/21) 

geliyom (36/49), bÀlıyom (21/33) 

biliyem (15/5), duriyem (15/22) 

 atıyrım (13/71), konuşiyrım (25/34) 

deyrim (6/29), alıyrim (16/31) seçiyrim (15/37), ediyrim (18/40),  

geliyrim (19/40) 

Teklik II. kişi: 

çekiyosun (35/43) 

biliyon (36/38) 

suwarıysın (38/14), aşıysın (27/29) 

deysin (3/20), şerbetleysin (13/32), baturiysin (13/31), göriysin (25/54) 

Teklik III. kişi: 

ediyor (11/20), yatıyor (14/20) 

yaòıyo (21/53), geçiyo (25/1) 

gidiy (26/19), oliy (27/36), süziy (30/25), seviy (34/34) 

Çokluk I. kişi: 

ediyoruz (35/22) 

seviyoz (36/50), ekiyoz (38/4), gözetiyoz (2/24) 

deyrig (23/21), seçiyrig (38/14) 

gidiyrik (34/4), veriyrik (7/27) 

geçiniyrük (8/10), deyrük (11/6) 
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alıyruò (18/13), utaniyruò (18/45), açıyruò (30/23) 

Çokluk II. kişi: 

ōraşiysiyz (33/32) 

Çokluk III. kişi: 

yapiyorlar (11/22), ekmiyorlar (21/19) 

kesiyolar (21/59), diyolar (22/7), yapıyolar (32/28) 

açıylar (16/54), duriylar (27/44), saòlaylar (31/24) 

gidiyler (33/13), yapiyler (37/14), ekiyler (7/4) 

Olumsuzu:  

gelemeyrim (15/8), yemeyrim (17/45), biçemeyrim (18/25), tanımayrım (23/12), 

bağlıyamayrım (18/25), bilmiyorum (13/41), diyemeyrik (17/9), ehmeyrik (20/7), 

etmeyrük (18/40), yapamayrıò (19/25), almaysın (31/29), getmey (1/26), bişmey (6/30), 

çıòılmay (15/35), bulamaylar (25/56), gelmeyler (26/21) 

 2.2.7.1.2.1.2. Geniş Zaman 

        “Geniş zaman, ‘her zaman’ için kullanılır. Oluşu ve kılışı, konuşma anıyla, ondan 

önceki ve sonraki zamana taşıyabilir.”
84

 Geniş zaman eki –r’dir. Ağız bölgemizde bu ek 

farklı şekillerde karşımıza çıkabilmektedir. 

Teklik I. kişi: 

tanırım (26/41), sallarım (4/28) 

alırım (4/28) 

getiririm (26/23), tikilirim (7/60) 

çıòarım (2/27), yazarım (6/50) 

                                                           
84

 Gürer Gülsevin, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, s. 92. 
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ederim (4/28), tökerim (30/29) 

bulurum (25/8), sarunurum (30/18) 

verürüm (30/18) 

Teklik II. kişi:  

yuvarlarsın (2/12) 

dersin (35/43) 

atarsın (2/6), açarsın (23/23) 

çekersin (35/43), inersin (4/54), kesersin (21/70) 

bilirsin (2/9) 

ġavurursun (2/6), oturursun (30/9) 

bülürsen (15/40) 

götürürsün (21/10), yedürürsün (21/71) 

Teklik III. kişi: 

yer (35/62), der (4/34) 

yapar (20/34) 

içer (25/62) 

dağıdır (22/3), dolanır (25/31) 

getirir (20/39), gelir (32/52) 

durur (37/30), ġaruşturur (38/41) 

getürür (12/2) 

Çokluk I. kişi: 

yaşarız (40/12), başlarız (2/25) 
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deriz (2/9) 

ġoruz (30/22) 

derük (15/39),  

yaòarız (30/8), yaparız (30/27),  

içeriz (2/40), ekeriz (20/4), gideriz (40/12) 

alırız (3/12),  

bişiririz (2/10), geliriz (40/11) 

yedürürüz (21/13) 

yaparuò (30/27) 

oluruò (29/17) 

Çokluk II. kişi: 

        Bölgemiz ağızlarında örneği azdır. 

ġaharsız (39/13) 

Çokluk III. kişi: 

başlarlar (3/45), ararlar (4/30), toplarlar (7/61) 

yaparlar (2/27), çıòarlar (21/47) 

seçerler (21/60), giderler (27/43) 

alırlar (35/55), tanıdırlar (32/23) 

bitirirler (2/36), getirirler (4/42) 

oòudurlar (10/28), ġurudurlar (21/8) 

yedürürler (21/13), götürürler (25/40) 

Olumsuzu: çalışmam (6/41), bilmem (10/48), bülmem (20/43), gelmem (26/25), 
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getmem (26/31), ġaòmaz (35/49), çıòmaz (37/26), yaşıyamazlar (33/28), bilmez (35/42), 

ègirmez (7/64), ölmezik (19/46) 

2.2.7.1.2.1.3. Görülen Geçmiş Zaman 

        “Türkçede geçmiş zaman çekimi gerçekleştirilirken, anlatan kişinin geçmişte 

yapılmış, olmuş bitmiş bir harekete tanık olup olmadığına göre ayrım yapılır. Geçmişte 

yapılan iş anlatan tarafından görüldüyse görülen geçmiş zaman ya da bilinen geçmiş 

zaman olarak adlandırılır. Bu zamanı karşılamak için –DI eki kullanılır.”
85

 Ağız 

bölgemizde Görülen geçmiş zaman ünsüzü kurallı denebilecek şekilde tonlulaşır. 

Teklik I. kişi: 

ġaldım (24/33), baòdım (25/60), havasladım (31/33) 

dedim (23/31), ekdim (33/18), değėştdim (2/2) 

ġodum (3/28), oldum (6/20), durdum (15/64) 

sürdüm (27/19), yedürdüm (10/54), getürdüm (12/19) 

dolaştım (25/8), baòtım (5/5) 

Teklik II. kişi: 

aldın (14/56), annadın (15/5) 

ègeldin (7/51), giderdin (12/9) 

vurdun (35/45), oòudun (16/9) 

gördün (31/22) 

yaptın (26/53) 

Teklik III. kişi: 

ġırdı (27/32), başladı (35/3) 
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 İsmail Parlatır, Hatice Şahin, age, s. 53. 
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getdi (30/5), ġaybetdi (33/6)  

oòudu (36/42), doldu (40/4) 

getdü (1/55), dedü (1/57) 

çıòtı (5/29) 

yıòti (1/55) 

Çokluk I. kişi: 

yapdıò (16/57), çıòartdıò (19/13), ġaldıò (21/42) 

bindiò (7/60), yediò içtiò (19/14) 

yolladuò (23/38), olduò (24/26) 

yīğdık (4/55) 

getdik (15/61),öğrendik (26/12) 

oòuduk (26/42) 

getdük (15/65), ördük (16/69), ekdük (17/2) 

Çokluk II. kişi: 

aldız (23/21) 

çatdìyz (6/3), gördìyz (28/9), geldìyz (29/4) 

geştiz (13/52) 

Çokluk III. kişi: 

yaòdılar (34/29), aldılar (35/7), yapdılar (36/24) 

etdiler (40/4), geldiler (2/15), yapdiler (5/24) 

ġurdular (10/52), ġaçurdular (12/17), ġoydular (14/1) 

ėndürdüler (1/29), döndüler (10/30) 
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Olumsuzu: basmadım (36/57), duyamadım (14/54), inmedim (36/57), getmedim (5/15), 

gelmedi (15/56), değişmedi (22/5), ġalmadı (27/6), etmedik (31/5), yapmadıò (38/12), 

bıraòmadıò (26/38), ġomaduò (5/28), vermediler (23/34) 

2.2.7.1.2.1.4. Duyulan Geçmiş Zaman 

         “Kökeni bakımından –mIş/mUş sıfat-fiilinden gelen duyulan geçmiş zaman kipi; 

fiilin karşıladığı oluş ve kılışın içinde bulunulan zamandan daha önce gerçekleştiğini; 

ancak, konuşanın bunu görmediğini, bilmediğini, başkasından duyup öğrendiğini veya 

farkında olmadan işlediğini ve sonradan fark ettiğini ya da gördüğünü bildiren bir şekil 

ve zaman kalıbıdır.”
86

 Ağız bölgemizde duyulan geçmiş zaman ekinin yazı dilinden 

farkı bulunmamaktadır. Bu ekle ilgili örneklerimiz çok azdır: 

Teklik I. kişi: 

dōmuşum (40/1) 

Teklik II. kişi: 

olmuşsun (4/54) 

Teklik III. kişi: 

ġalmış (35/11), satmış (36/32) 

bitmiş (35/11), getmiş (6/23) 

ġoymuş (15/3), ġurumuş (18/49) 

ölmüş (23/12), bїşmüş (34/13) 

Çokluk III. kişi: 

aramışlar (14/18), dağıtmışlar (22/1), barınmışlar (25/4) 

gelmişler (32/4), demişler (14/21), gitmişler (22/1) 

                                                           
86 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, TDK Yay., Ankara 2007, s. 600. 
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ġoymuşlar (15/2), doldurmuşlar (21/32), sormuşlar (14/54) 

görmüşler (16/38), sürmüşler (22/2) 

Olumsuzu: bulamamışlar (14/18), gelmemiş (26/29), yapmamiş (33/13) 

2.2.7.1.2.1.5. Gelecek Zaman 

        “Herhangi bir oluş veya kılışın gelecekte olacağını, yapılacağını veya yapılmasına 

niyet edildiğini ifade eder.”
87

 Bölgemiz ağızlarında hece kaynaşması sonucu gelecek 

zaman ekinde bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Örnekleri şöyledir: 

Teklik I. kişi: 

olacam (34/46), annatacam (26/61) 

diyecem (26/61), kesecem (21/70), gidecem (34/46) 

alacÀm (32/25), suliyacÀm (6/30), annadacÀm (19/10) 

ġaçaciym (23/31)  

duracìm (33/25)  

sepecìym (4/48), gidecìym (6/68) 

Teklik II. kişi: 

ġullanacan (30/30), ġatacan (31/31), açacan (34/19) 

isteyecen (34/33), gidecen (31/33) 

kesilecēn (21/59) 

yayacın (29/30) 

bişїrecün (29/31)  

toplıyacaòsın (23/9) 

                                                           
87 Gürer Gülsevin, age, s. 100. 
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soracaòsan (24/1) 

vereceksin (21/66), göreceksin (14/20) 

Teklik III. kişi: 

olacak (16/73), alacak (6/70), 

örecek (16/73), yedirecek (4/42), evlenecek (16/64) 

: baòacaò (18/26), ġullanacaò (19/19), alacaò (23/30) 

Çokluk I. kişi: 

yapacaz (32/31) 

gidicēz (36/3) 

yapacìz (33/14) 

götürecik (33/26), ègidecik (7/31)  

yaòacuò (34/12), sıyıracuò (34/21) 

 yedürecük (34/18) 

Çokluk II. kişi: 

verecìz (4/31),  

Çokluk III. kişi: 

daşınacaòlar (24/25), çıòacaòlar (31/37), yaptıracaòlar (15/49) 

yiyecekler (19/36), gidecekler (4/43) 

Olumsuzu: vermeyeceòler (34/33), vermiyecìz (4/31) 

2.2.7.1.2.2. TASARLAMA KİPLERİ 

        “Bu kiplerde genel olarak zaman kavramı bulunmamaktadır. Bu gruptaki kip 

ekleri, fiilin ifade ettiği hareketin tasarlandığını, istendiğini bildirirler. Gerçekleşmemiş 

ya da olup bitmemiş, ilerisi için tasarlanan, istenen işleri, oluşları bildirmek için 
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kullanılrlar. Zaman kavramı taşımadıkları halde geleceğe yönelik bir zaman kavramı 

taşıdıkları da dile getirilmektedir.”
88

 

2.2.7.1.2.2.1. Şart   

        Şart kipi yazı dili ile paralellik göstermektedir. 

Teklik I. kişi: 

-sam: bulsam (21/57) 

-sem: girsem (23/43) 

Teklik II. kişi: 

-san: suwarsan (15/56) 

-sen: görsen (24/16) 

Teklik III. kişi: 

-sa: alınsa (14/53), ġahsa (16/18) 

-se: gelse (37/25) 

Çokluk I. kişi: 

-sek: ehsek (18/2), etsek (31/5) 

Çokluk II. kişi: 

-sÀz: çıòsÀz (29/12) 

Çokluk III. kişi: 

-seler: görseler (16/18) 

Olumsuzu: ġurudmasan (31/8), açılmasın (25/17) 

2.2.7.1.2.2.2. İstek 

                                                           
88

 İsmail Parlatır, Hatice Şahin, a.g.e. s. 53. 
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         Bölgemiz ağızlarında teklik I. kişide istek ekini ì sesi karşılamaktadır. 

Teklik I. kişi: 

ìm: annadìm (26/44), olìm (33/1), ölìm (33/25), tükirìm (1/21), alìm (6/25),  

sorìm (6/25), anlatìm (14/2), söylìm (14/50) 

Teklik II. kişi: 

-asan: alasan (34/32) 

-esin: gelesin (31/33) 

Teklik III. kişi: 

-a: kurban ola : ġurban ola (13/70) 

Çokluk I. kişi: 

-alım: yaptıralım (6/51) 

-elim: diyelim (8/7), gelelim (14/17) 

-aò: alaò (15/16), bağliyaò (15/24) 

-ak: alak (18/17) 

-ek: edek (15/16) 

Çokluk II. kişi: 

        Metinlerimizde örneğine rastlanmamaktadır. 

Çokluk III. kişi: 

-alar: yapalar (MDD) 

-eler: yiyeler (MDD) 

Olumsuzu: demeyelim (28/14), ġoròmayın (19/45) 

2.2.7.1.2.2.3. Gereklilik 
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        Ağız bölgemizde yazı dilindeki –mAlI gereklilik kipi ekine hiç rastlanmamıştır. 

2.2.7.1.2.2.4. Emir 

        “Fiildeki hareketin emir yoluyla tasarlandığını gösteren bir kiptir. Emir kipinin 

çekiminde kullanılan tek bir ek yoktur. Her kişi için ekli ya da eksiz biçimler 

bulunmaktadır. Emir çekiminin 2. teklik kişisi eksizdir.” 
89

 “Teklik ve çokluk 2. ve 3. 

şahıslar için çekilir.”
90

 

Teklik II. kişi: 

Eki yoktur: gel (26/25), ye (19/15), baò (18/30) 

Teklik III. kişi: 

-sın: yırtsın (25/13), alsın (31/5) 

-sin: getsin (18/46) 

-sun: otursun (40/7), dursun (3/60) 

-sün: görünsün (2/47) 

Çokluk II. kişi: 

-ın: ġaòın (39/14), alın (6/35) 

-in: biçin (6/30) 

Çokluk III. kişi: 

-sınlar: atsınlar (23/32) 

-sinler: Ārensinler (26/36)  

Olumsuzu: aşınmasın (25/12), oòumasın (26/37) 

                                                           
89

 İsmail Parlatır, Hatice Şahin, a.g.e. s. 55. 
90 Efresiyap Gemalmaz, EİA, s. 345. 
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2.2.7.1.3. FİİLLERİN BİRLEŞİK  ÇEKİMLERİ 

        “Türkçede isim soylu kelimelerin cümlede yüklem olarak kullanılmasını sağlayan, 

er- biçiminden gelip bugün i- biçiminde olan ve tek başına kullanılmayan ek-fiil, fiil 

çekiminde basit çekime girmiş fiillerin birleşik çekimini de yapmaya yarar. İsimlerin 

üzerine geldiğinde 4 çekimi bulunan ek-fiil, birleşik çekimde 3 ayrı çekim 

gerçekleştirir. Bu çekimler, hikâye, rivayet ve şart olarak adlandırılır.”
91

 

        Bölge ağzında bileşik çekimlerde ünlü ve ünsüz düşmesi sık karşılaşılan ses 

olaylarındandır. 

2.2.7.1.3.1. HİKÂYE 

        “Birleşik kipli fiillerin hikâyesi, bir kip eki almış esas fiile, i- ek-fiilinin –DI / -DU 

geçmiş zaman kipi getirilerek oluşturulur. Çekim sırasında daha önce belirtildiği gibi i- 

ek-fiili çok kez kaybolur. 

          Hikâye kipi, bildirme ve tasarlama kiplerindeki şekil ve zaman kavramlarına bağlı 

olarak, geçmişte gerçekleşmiş, hâlen gerçekleşmekte olan ve gerçekleşmesi tasarlanan 

bütün oluş ve kılışların geçmişte kaldığını bildiren, onları hikâye eden bir birleşik kip 

türüdür.”
92

 

 2.2.7.1.3.1.1. Şimdiki Zamanın Hikâyesi 

Teklik I. kişi:  

saklamıyordum : saòlamaydım (18/21), yapıyordum : yapiydım (5/9), 

biçiyordum : biçiydim (15/7) 

Teklik II. kişi:  

tanıyamıyordun : tanıyamaydın (12/12) 

Teklik III. kişi: saklıyordu : saòlaydu (18/21), tutuyordu : tutiydı (7/32), 

oluyordu : olıydı (18/6), alamıyordu : alamaydı (23/6), bişmeydi (17/43) 
                                                           
91

 İsmail Parlatır, Hatice Şahin, age, s. 56. 
92

 Zeynep Korkmaz, TTGŞB, s.733 
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Çokluk I. kişi: 

oturuyorduk : oturiydıò (29/1), yakıyorduk : yahıydıò (34/65),  

alıyorduk : alıyduò (5/7), topluyorduk : toplayduò (12/33),  

ediyorduk : ediydüh (18/39), diyorduk : deydük (39/20) 

Çokluk III. kişi: 

duruyorlardı : duriydilar (19/28), çalışıyorlardı : çalışiydılar (27/35), 

bindiriyorlardı : bindiriydiler (30/13), koymuyorlardı : ġomÀydiler (1/30) 

2.2.7.1.3.1.2. Geniş Zamanın Hikâyesi 

        “Geniş zaman kipinin hikâye birleşik çekiminde fiilin bildirdiği iş, oluş ya da 

hareketin geçmişten geleceğe uzanan bir zaman diliminde gerçekleşeceği geçmiş 

zamana aktarılarak ifade edilir.”
93

 

Teklik I. kişi:  

giderdim (4/7), çıkartırdım : çıòartırdım (6/42), dökerdim : tökerdim (15/67), 

vururdum (24/34), gelürdüm (15/70), kestirirdim : kestürürdüm (5/20) 

Teklik II. kişi: 

gelirdin : gelürdün (34/13), içerdin (1/7), verirdin (12/38) 

Teklik III. kişi: 

akardı : aòardi (13/18), gelirdi (14/25), sürerdi (15/11), işlerdi (16/69), girdi (17/19) 

Çokluk I. kişi: 

sürerdik (18/48), giderdik (19/3), örerdik (20/37), gelirdik (36/34),  

derdik : dėrdik (38/2), yapardık : yapardıò (38/5), yatardık : yatardıò (2/23) 

Çokluk III. kişi: 
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 Galip Güner, Kıpçak Türkçesi Grameri, Kesit Yay., İstanbul 2013, s. 250. 
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derlerdi : dėrdiler (2/43),keserlerdi : keserdiler (3/59), ederlerdi : ederdiler (8/5) 

2.2.7.1.3.1.3. Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesi 

Teklik III. kişi:  

yapıldıydı : yapıldiydi (1/56), indiydi (6/48) 

2.2.7.1.3.1.4. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikâyesi 

Teklik III. kişi: 

görülmemişti (14/29) 

2.2.7.1.3.1.5. Gelecek Zamanın Hikâyesi 

Teklik II. kişi: 

gelmeyecektin (26/52) 

2.2.7.1.3.1.6. Şartın Hikâyesi 

Teklik III. kişi: 

olsaydı (30/16), sağsaydı : sÀsaydı (11/40) 

2.2.7.1.3.1.7. İsteğin Hikâyesi 

Teklik III. kişi:  

getireydi : getüreydi (1/22) 

2.2.7.1.3.1.8. Gerekliğin Hikâyesi 

        Ağız bölgemizde gereklilik kipinin hikâyesine rastlanmamıştır. 

2.2.7.1.3.2. RİVAYET 

         “Birleşik kipli fiillerin rivayeti bir kip eki almış esas fiile, i- fiilinin duyulan 

geçmiş zaman biçimi olan i-miş veya bundan kısalmış:-mIş ekinin getirilmesi ile 
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oluşturulur. Rivayet kipleri; olmuş, olacak veya olması tasarlanan işleri duyuma ve 

rivayete dayanarak anlatan kiplerdir.”
94

 

2.2.7.1.3.2.1. Şimdiki Zamanın Rivayeti 

Teklik III. kişi: 

duruyormuş : duriymiş (15/1), çalıştırıyormuş : çalışdırıymış (16/13), 

yiyormuş : yeymiş (23/26), getiriyormuş : getiriymiş (26/30) 

Çokluk III. kişi: 

görüyorlarmış : göriymişler (7/51) 

2.2.7.1.3.2.2. Geniş Zamanın Rivayeti 

Teklik III. kişi: 

yapılırmış (35/16), giyerlermiş (20/22), olurmuş (20/20) 

Çokluk III. kişi: 

keserlermiş : kesermişler (34/29), kullanırlarmış : ġullanırlarmış (35/59), 

bindirirlermiş : bindirirmişler (20/20) 

 

2.2.7.1.3.3. ŞART 

        “Fiil zamanlarının üzerine ek-fiil ile birlikte gelerek oluşturulan şart şekli, aslında 

cümlenin yüklemini oluşturmaz. Zarf tümleci yapar. Bu yüzden, cümlede zarf yapan 

şart ekinin zarf-fiil olarak değerlendirilmesi gerektiği çeşitli araştırmacılarca dile 

getirilmiştir.”
95

 

2.2.7.1.3.3.1. Şimdiki Zamanın Şartı 

                                                           
94

 Zeynep Korkmaz, TTGŞB, s. 754. 
95

 Gürer Gülsevin, UİA, s. 126. 
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Teklik II. kişi:  

arıyorsan : araysan (20/18),  

Teklik III. kişi: 

yolluyorsa : yollaysa (26/22), oluyorsa : oliysa (34/71), yazdıysa : yazdiysa (39/27) 

Çokluk I. kişi: 

çıkaramıyorsak : çıòaramaysaò (31/34) 

2.2.7.1.3.3.2. Geniş Zamanın Şartı 

Teklik I. kişi: 

girsem (23/43), gidersem (33/27), düşersem (33/31) 

Teklik II. kişi: 

bakarsan : baòarsan (34/28), yaparsan (36/25) 

Teklik III. kişi: 

bulunursa (23/49), vurursa (25/19), çıkarsa : çıòarsa (35/46), isterse (26/27) 

Çokluk I. kişi: 

biçersek (7/35) 

Çokluk II. kişi: 

kalkarsanız : ġalòarsanız (6/71) 

Çokluk III. kişi: 

ne yaparlarsa : nė˘Àparsalar (4/38) 

2.2.7.1.3.3.3. Görülen Geçmiş Zamanın Şartı 

Teklik III. kişi: 

gittiyse : getdiyse (26/57), yazdıysa : yazdiysa (39/27) 
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2.2.7.1.3.3.4. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Şartı 

Teklik III. kişi: 

beğenmişse : bēnmişse (14/52), görmüşse (14/53) 

2.2.7.1.3.3.5. Gelecek Zamanın Şartı 

Teklik II. kişi: 

vereceksen : verecisen (31/54)  

2.2.8. YARDIMCI FİİLLER 

        Gümüşhane ili merkeze bağlı Kale köyü ve civarı köylerinin ağızlarında yaygın 

olarak kullanılan yardımcı fiiller et- ve ol-‘dur diyebiliriz. Eyle-, kıl- daha az 

kullanılmaktadır. Bunlar da kalıplaşmış yapılardır. 

2.2.8.1. İsimlere Gelen Yardımcı Fiiller 

et-: oyun etdiler (12/20), çay etdim (15/28), vefat etdi (16/2), ziyaret etsin (16/15), 

cennet etsin (23/44), iş ettik : iş etdüg (24/24), kurs ettik : ġurs etdik (26/12), 

lavaş etmedik (31/5), pay ettik : pay etdük (33/12), yok etmişler : yō etmişler (34/28), 

rahat etdik (36/42), müracaat ettiler : mürÀcÀt etdiler (40/4), herg ettik (4/45), 

idare etdim (5/11), gelin ettim (5/27), iptal  ettik : ibTal etdik (7/18) 

ol-: kurban ola : ġurban ola (13/70), has oldu (15/44) 

2.2.8.2. Fiillere Gelen Yardımcı Fiiller 

        Bölge ağzında fiillere gelen yardımcı fiillerden yaygın olarak kullanılanı 

yeterliktir. Bunun dışında fiillere gelen yardımcı fiiller pek kullanılmaz. 

Yeterlilik:  Yeterlilik tasvirini olumlu yapılarda bil-, olumuz yapılarda u- fiili karşılar. 

gidebiliyorum : gidebiliyrim (23/19), yiyebildiğin : yiyebildìn (19/22), 



109 
 

durabilir misin : durabilir misen (1/25), nakledebilirsiniz  : nakledebilirsìyz (6/51), 

gelebilecek miyim : gelebilecìym mi (6/69), satabiliyorlarsa : satabiliyseler (10/42), 

çıkarabiliyorsak : çıòarabüliysek (31/34) 

Olumsuzu: bulamamışlar (14/18), gelemiyorum : gelemeyrim (15/8),  

yürüyemiyorum : yeriyemeyrim (15/22), diyemiyoruz : diyemeyrik (17/9), 

biçemiyorum : biçemeyrim (18/25) 

2.2.9. EK-FİİLİN ÇEKİMİ 

        Ek-fiil isimlerin yüklem olarak çekimlenebilmesini sağlar. Tek başına bir anlamı 

bulunmayan er- fiili i- şeklinde kullanılmaktadır ve cümleye ol- fiiline benzer bir anlam 

katmaktadır. “Eski Türkçede er- fiili, bol- fiiliyle eşdeğer, hatta başka anlamları da olan 

müstakil bir fiil olarak kullanılmıştır.”
96

 

        Derleme yapılan bölgede ek-fiilin tüm çekim örnekleri tespit edilememiştir. 

2.2.9.1. Şimdiki Zaman ve Geniş Zaman 

Teklik I. kişi:  

mezunuyum (26/42), burdayım (40/1), yaşındayım : yaşindÀyim (6/3), buralıyım (29/1) 

kızıyım : ġızıyım (12/18), üstündeyim (7/61) 

Teklik II. kişi: 

İstanbullusun : istanbollısın (3/47) 

Teklik III. kişi: 

vardır (2/32), fazladır (11/21), ġaynatamındır (13/14), gibidir (14/20), ormandır (14/6), 

anneliğimdir : analīmdır (21/28) 

                                                           
96

 Hatice Şahin, “Divan u Lügati’t Türk’te er- Fiili”, Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu 

“Kaşgarlı Mahmud ve Dönemi”, 2008. 
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Çokluk I. kişi: 

burdayız : burdayıò (16/43)  

2.2.9.2. Hikaye 

        i- fiilinin görülen geçmiş zamanın ekleşmesi sırasında dikkat çekici bir durum 

tespit edilmiştir. Ünlülerle biten kelimelerde ekleşme “yaşımdaydım” şeklindeyken yani 

koruyucu ünsüzle olurken ünsüzlerle biten kelimelerde de ekleşme sırasında bir y 

türemesi görülmektedir.  

Teklik I. kişi: 

yaşimdaydım (23/13), yaşlarındaydım (26/41), fakirdim : faúırīydım (5/10), 

dürüsttüm : dürisìydim (5/15) 

Teklik III. kişi: 

vardı : varıydi (31/18), eskidendi : eksıdeniydi (31/24), fazlaydi (32/39), 

çileliydi (34/14), azdı : aziydi (34/26) 

2.2.9.3. Rivayet 

Teklik III. kişi:  

yokmuş : yoòmuş (35/58) 

2.2.9.4. Şart 

Teklik I. kişi:  

yoksam : yoòsam (MDD) 

Teklik III. kişi: 

varsa : var˘ısa (7/32), yoksa : yōsa (7/38), çoksa : çoğiysa (8/21) 

        Ek-fiilin zarf-fiil şekli olan iken’e de metinlerde rastlanmaktadır. 
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gidiyorken : gidiyken (38/49), geliyorken : geliyken (4/52), gelirken : gelìken (25/60), 

oturuyorken : oturı  yken (13/69), pişirirken : bişirürken (30/24), olurken (31/57), 

derken (32/19) 

bitiyorken : bitiykene (37/44) 

 

2.2.10. FİİLİMSİLER 

        “Fiilden geçici isim, sıfat veya zarflar yaparlar. Bu eki alan kelime her ne kadar 

fiilden yapılmış bir isim, sıfat ya da zarf olsa da, sözlükte yer bulmazlar. Ancak, bazan, 

kelime yapıcı ekler gibi, kalıcı isim, sıfat veya zarf yaptıkları da olur.”
97

 

2.2.10.1. MASTAR EKLERİ 

        -mA mastar eki fiillerin iş isimlerini yapmaya yarar. Bunun yanında bazı kalıcı 

isimler yaptığı da görülmektedir. 

-ma, -me: 

evlenme (34/42), ġazmaynan (33/18), işleme (20/37), sarma (13/22), yarma (12/26), 

dolma (28/32), pişme : bişme (10/52), görme (14/53) 

-meg, -maò, -meh, -mak, -mek: 

         -mAk eki, bölgede sondaki ünsüzü sızıcılaşarak mAò biçiminde de 

kullanılmaktadır. 

tozmak (14/52), yemek : yemeg (17/42), ekmek : ekmeg (19/42),  

almak : almaò (21/59), konuşmak : ġonuşmaò (2/19), yemek : yemeh (28/26),  

demek (32/2) 

-ış, -iş, -uş, üş: 
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 Gürer Gülsevin, age, s. 131. 
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alışveriş (3/16), kuruluşu : ġuruluşu (10/38) 

2.2.10.2. SIFAT-FİİL EKLERİ  

        “Kalıcı isim yapan sıfat fiil ekleri, fiil kök veya gövdelerine gelirler.”
98

 

-an, -en: 

sulayan : suwaran (15/55), olan (16/11),  yiyen (2/36), geçen (3/43), olmayan (17/41), 

gelen gidenden (6/58), eken : eĶen (7/6), biçen (11/5), seven (12/28), vuran (18/14) 

döven : döğen (14/41), yapan (21/5), bakan : baòan (23/5) 

-acaò, -ecik:  

alacak : alacaò (oldūm ġızı ) (23/30), götürecek : götürecik (33/27) (dēl)  

-miş: 

pişmiş (misir) (13/42), birikmiş (haline) (25/32), şişmiş (haline) (25/40),  

dikilmiş (etekler) (2/45) 

-dık, -dik, -duò, -tık, -tik: 

bittikten (sōra) (35/18), yanaştığı (yerler) (21/20), açtığı : aştığı (kanal) (25/49), 

getdikleri (zaman) (6/10), çekildikden (sōra) (14/8), bağladığı (gün) (15/57), 

getdiği (sıra) (20/42), olduğunu (14/2), gittikten : gitduòdan (sōra) (11/47) 

        Bazı örneklerde hece kaynaşmasına uğradığı görülmektedir:  

bildiğim : bildìm (tarihi) (14/4), gittiğin : gitdìn (zaman) (21/43),  

dediğimiz : dedìmiz (zaman) (35/55), bildiğin : büldìn (pancar otları) (6/76),  

geldiği : geldā (gece) (8/45) 

                                                           
98

Necati Demir, age, s. 149. 
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2.2.10.3. ZARF-FİİL EKLERİ 

        “Bağ-fiiller, bir yandan bileşik cümlede iki cümleciği bağladıkları için bağlaç, 

öbür yandan da özne, nesne, tümleç aldıkları için fiil olan kelimelerdir.”
99

 

-a, -e: 

         Bu ek eski dönemlerde tek başına kullanılırken Türkiye Türkçesi’nde işlevi 

zayıfladığı için ikileme halinde kullanılmaktadır. 

karıştıra karıştıra : ġarıştıra ġarıştıra (2/14), söyleye söyleye : söyliye söyliye (1/20) 

-ap, -Ip: 

        -Ip ulaç eki genel olarak dar düz ve yuvarlak ünlülerle kullanılır. Bölgede derlenen 

metinlerde –ap şeklinde geniş ünlüyle kullanımı mevcuttur. 

kalkıp : ġaòÀp (7/19), kalkıp : ġaap (34/4), alıp (6/69), getirip (7/7), atıp (10/10), 

haşlayıp (11/34), bağlayıp (18/26), alıp : alup (18/41), oturup (25/23), doğup (1/3) 

yoğurup : yourup (30/23), getirip : getürüp (1/25), gelip : gelüp (3/16), dönüp (36/53) 

        Bazı örneklerde son seste ötümlü olduğu görülmektedir:  

alıp : alıb (3/70), büyütüp : böyüdüb (7/66), getirip : getirüb (8/31) 

-alı, -eli: 

burÀy yapalı (16/57), geleli (36/57), buriya ineli (11/47), biz yeteli (17/1) 

-arah, -arak, -erek: 

olarak (25/53) ıslatılarak : ıslatılaraò (25/26), olarak : olaraò (35/10), yürüyerek (19/3), 

dikilerek : tikilerek (25/31) 

-madan, -meden: 

kurmadan : ġurmadan (16/31), vurmadan (18/33), sürtünmeden (25/12),  
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 Haydar Ediskun, Türk Dilbilgisi, Remzi Kitabevi, 4.Basım, İstanbul 1992, s. 252. 
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düşmeden (31/49), gitmeden : getmeden (36/38), ekmeden : ehmeden (11/28) 

-ınca, -ince:  

dolanınca (14/3), sıkışınca : sıòışınca (32/3), yanaşınca (32/32), boşanınca (34/27),  

çoğalınca : çōalınca (35/4), kalınca : ġalınca (36/43), gidince (36/31), gelince (37/10), 

çekilince (34/30)  
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2.3. CÜMLE BİLGİSİ 

2.3.1. YÜKLEMİN TÜRÜNE VE ANLAMINA GÖRE CÜMLELER 

        “Cümlenin yüklemi, ekli veya eksiz olarak yargı yüklenmiş bir fiil veya isimdir. 

Yüklemin isim veya fiil oluşu, sadece anlamı değil cümle ögelerinin türünü ve cümle 

içindeki yerini de etkiler.”
100

  

        “Anlamlarına göre ise, ya olumludurlar ya da olumsuz yapıdadırlar.”
101

 

2.3.1.1. FİİL CÜMLESİ 

        “Fiil unsuru çekimli bir fiil olan cümledir. Bir tek çekimli fiilden veya bir çekimli 

fiille bu fiile bağlı unsurlardan meydana gelir.”
102

 

2.3.1.1.1. Olumlu Fiil Cümlesi 

 sabahdan ġaòar tėkrar ġΤhwΤlti vėrürdüler, çeker giderdin. (1/8) 

 siz dünyanın en müstesna zamanina çattìyz ġızım. (6/27) 

 aslan gibi demür gibi çalışiyduò. (8/15) 

 bostanın içinde ġalıyor. (11/32) 

 lahanalari oraònan keser keser atlarlan Taşurduò eve lahanalari. (13/21) 

 benim dedemin azarbeycandan geldì söyleniyor. (14/9) 

 genciyken her bir işi göriydim. (15/7) 

 dÀ ġahwaltiyi ġurmadan ilaşlarımızı yanımıza alıyrıò. (16/31) 

 yeddi gün ġomşular yemeh getürürdü. (17/44) 

 haşindi teyyare bile ġonar o oúarı köwe. (18/30-31) 

 benim annem öldügden sōra babam evlendi. (21/28) 

 bizim harmandan zahra toplar da esgeriyeyi baòarduò. (23/26-27) 

 benim bildìm bu keçikalesi o leri tarafında şom kalesini görüyor. (25/9) 

 ġaòdı getdi bu alının peşine ha bu kemençeci alının peşine. (26/24) 

 vururduò òarmanda makeniye. (31/19) 
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 Leylâ Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara 2004, s. 96. 
101

 Gürer Gülsevin, age, s. 182. 
102

 M. Metin Karaörs, Türkçenin Söz Dizimi ve Cümle Tahlilleri, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 

1993, s. 46. 
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 harmannara masalar ġurulurdi. (32/41) 

 onnar ġışın gümüşÀnede duriylar. (36/22) 

 ġaynanalÀ çıòarırdıò yayliya. (38/11) 

2.3.1.1.2. Olumsuz Fiil Cümlesi 

-mA- ile yapılanlar: 

 sabÀnan bi dilim börē yiyemedim. (37/48) 

 birez zayıflÀ almazdular. (39/24) 

 Àç bile yaşamay burda ele çoò. (3/10) 

 o soyòayı o çocuò alamadì. (4/18) 

 beyle sağlıò ocÀ, hastÀne, ġar, ġış yolları ġapadurdı tanımazdılar. (8/1-2) 

 ġolcular izin vermeydiler. (9/11) 

 ben yenge menge görmedim. (12/17) 

 ele elmayı şindi beyenip yemeyrüh. (13/45) 

 ama şindi ġocaldım dÀ ha wurdan ha buraya gelemeyrim. (15/7-8) 

 zati benim herifin gözleri görmey, bi yere gidip ġazanamay. (18/18) 

 biz böyüklēn yanına gider bağdaş ġuramaydıò. (19/49) 

 tÀ bizim çocuòlūmuzda pek biz hatırlıyamayrıò onu yani. (20/7-8) 

 motor girmiyen tarlalar var da ekmiyorlar oraları. (21/19) 

 ben babamı tanımayrım bile. (23/12) 

 hokumat mokumat bize biri sahab˘olmazdi. (24/11-12) 

“ne arıyor : ne˘Àray, n˘Πray” ile yapılanlar: 

        Ağız bölgesinde “ne arıyor” sorusu ile olumsuz fiil cümlesi yapılmaktadır. 

 bu hayat ne˘Àraydi dünyada. (6/28) 

 bele ot  ne˘Àraydi. (15/34) 

 o zaman elektirik ne˘Àraydi. (15/66) 

 dÀdan şimdi dÀlara bele araba n˘Àray. (34/72) 

 önce elektirih nÀraydı. (38/44) 

 eskiden bu köwün içinde yol nÀraydi. (1/28) 
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“ne..., ne...” ile yapılanlar: 

 kimse ne süriy ne savuriy. (15/18) 

 ey şindi dÀ ne ekiyrük ne göriyrük. (18/15) 

2.3.1.2. İSİM CÜMLESİ 

        “Yüklemi bir isim veya isim grubu olan cümlelerdir. İsim ve isim grupları ‘i-’ ek-

fiili ile görülen geçmiş zaman ve öğrenilen geçmiş zaman kipinde çekime girerek 

yüklem görevi yaparlar. İsim cümlelerinde, kip eki taşımayan yüklemler, geniş zaman 

kipindedir. Bu ve diğer bazı kiplerde, anlam pekiştirmek veya yükleme ihtimal anlamı 

katmak üzere –DIr eki de kullanılır.”
103

 

2.3.1.2.1. Olumlu İsim Cümlesi 

 öküz arabası varìydi. (4/51)  

 ha şu ġavaòlÀn içinde tarlamız var˘ĭdi. (24/3) 

 burda bir Àşık ünmani baba var˘ıdı. (26/21) 

 biz amcamgilnen birlig˘üdüg. (27/9) 

 bizim ormanımız var burda. (28/9) 

 buranın ġuşbunnusu çoò önemli, mēşur. (30/27-28) 

 mal da var bazılarının davarı da var. (33/24) 

 gene biz onnardan dÀ bilahma eyiydük. (34/16) 

 burada elli hÀne burdaydi otuz hÀne ġarşidaydi. (1/2) 

 orda köy odası vardır bizim orda ġonÀmız vardır. (2/32) 

 dedem peştambal vardır peştambal. (4/48-49) 

 bÀò ha wu torunum, ha wu torunum, hēp torunum. (5/17) 

 ben doòsan beş yaşindÀyim. (6/2-3) 

 malın çobanı ayrı, davar çobanı ayrı, Ķörpe çobanı ayrı. (7/25) 

 tandurlarda ehmeh şindü gene yapan var. (8/30) 

 bu teyzen de benim amcamın ġızi. (11/17-18) 

 şindi allÀ şükür çoò eyyik. (16/8-9) 

 yengemin de öz dayısı etemin babası. (19/61) 
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2.3.1.2.2. Olumsuz İsim Cümlesi 

        “İsim cümlelerinin olumsuzu, yazı dilimizdeki gibi, ek-fiilin ‘değil’ edatı ile 

çekimlenmesi ile yapılır.”
104

 

 onnarın acısı bi şe dēl. (16/25) 

 dedik ya lazım dēl. (19/61) 

 hoş ġomşular götürecik dēl. (33/27) 

 ne oldū bellї dēl. (1/58) 

 şindiki gibi dēldi yani. (20/13) 

 pilav dēl de gendime. (2/11) 

 bu dağın aròası yaòın bi şe deil. (27/23)  

“yok : yoò” ile yapılan: 

 eken yoò dÀ heç. (27/6) 

 şindi dÀ önemi yoò bu yemehlerin. (28/33-34) 

 yazın mazın evlenme yoò. (34/41-42) 

 biz ġomşiyiz da ikimiz de beglerimiz yoò. (36/1) 

 burda bi şė oldū yoò. (37/17-18) 

 o zaman ġab ġaşıò da yoò˘idi. (1/18) 

“ne..., ne...” edatı ile yapılan: 

 ama ne ev var ne yer var. (15/46-47) 

 ne baca sıyırma var ne bi şe. (34/21-22) 

2.3.2. SORU CÜMLESİ 

        “Yüklemin bildirdiği işin yapılıp yapılmadığını ya da cümle öğelerinden herhangi 

biriyle ilgili bir durumu öğrenmek için kurulan cümlelerdir. Türkçede soru eki olarak    

–mI biçimbirimi kullanılır. Fakat soru ekinin yanında dilimizde var olan soru zamirleri, 

soru sıfatları ve soru zarflarıyla da soru cümlesi kurulabilir. Yüklemi olumsuz biçimde 
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olan bir cümleye soru eki ya da soru kelimeleri getirildiğinde cümle olumsuz soru 

cümlesi olur.”
105

 

2.3.2.1. F-zaman-/kip+kişi mI 

 ne deysiz verecìz mi vermiyecìz mi (4/31) 

 ama almanyiya getmeden evel de neyiydi biliyon mu (36/38) 

 ègeliyrik bu zÀr yemeĶ edeğ yiyēh mi (7/29-30) 

 şindi annadın mi (15/5) 

 ya getmeydim mi (15/7) 

 verecehler mi vermeyecehler mi (34/33) 

 olÀn yÀwrūm edip yeyrüh mü (33/29-30) 

 annadın mı (3/9) 

2.3.2.2. F-zaman-/kip mI+kişi 

 burdan giderken biz burda anniye babıya ne derdik biz biliyo musun (26/2) 

 nerden biliyo musun (36/30) 

 çoò süslü görünsün diye annıyo musun (2/47) 

 tanduru bilir misin (14/47) 

 şindi niye tahnıs biliy misen (15/1) 

 ehsiden netdik biliy misin biz. (21/29) 

 dānüme gelecek misin gelmeyecek misin (26/49) 

2.3.3. YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLELER 

        “Yüklem genellikle cümlenin sonunda yer alır. Bu, Türkçe söz diziminin 

karakteristik özelliğidir. Ancak diğer cümle ögeleri gibi yüklemin de söz dizimi içindeki 

yeri çeşitli sebeplerle değişebilmektedir. Cümlelerin kurallı (düz) veya devrik 

oluşlarında ölçü, diğer ögelerin değil yüklemin yeridir.”
106
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        “Eğer yüklem cümlenin sonunda ise ‘kurallı cümle’, sonunda değil ise ‘devrik 

cümle’ söz konusudur.”
107 

2.3.3.1. KURALLI CÜMLE 

2.3.3.1.1. Kurallı Fiil Cümlesi 

 dēyn o dÀların aròalarında gider biçerdüg. (27/22) 

 otuz tanesi bi part sayilırdı. (25/25) 

 ben size bi tosun kesecem. (21/70) 

 biz aşşÀdan sobıya odun getirir yaòardıò. (19/36) 

 anamı babamı ben baòdım. (15/72) 

2.3.3.1.2. Kurallı İsim Cümlesi 

 şu o òarda eski evler variydı. (16/4) 

 o oòarki evde tandurumuz var˘ıdı. (11/45) 

 bizim camının altında yemekÀne vardır. (10/51) 

 ha wurda böyüh bi harman var. (9/18) 

 ireli burdayĶena işimiz eyle zor˘ŭdū. (7/11) 

2.3.3.2. DEVRİK CÜMLE 

2.3.3.2.1. Devrik Fiil Cümlesi  

 bu öküz şey taòımlarına da gendilerimiz uşaòlar otarırdı hep. (27/12) 

 zaten pusulam gelmiş benim. (23/34-35) 

 o da arpa alacak iki kile. (6/70) 

 bÀò gelirim derim babama, anama. (4/28) 

 ėhram örterdüh başlarına. (3/25) 

2.3.3.2.2. Devrik İsim Cümlesi 

 òalburu da variydi bi tane. (25/45) 

 şindi de var ōlanın sawducu. (32/38) 
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 yaşantımız dÀ güzeliydi o zaman. (16/33) 

 yani oyunnar öleydi esgiden. (21/35) 

 ankarada sancÀ var bu köyün. (22/12-13)  
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SES BİLGİSİ SONUÇ 

1- Gümüşhane ili merkeze bağlı Kale köyü ve civarındaki köylerin ağzında yazı dilinde 

bulunan ünlülerin dışında À, Π, ă, Τ, ė, ē, ī, ı  , ĭ, ì, ї, i ,ō, o , Ā, ι, ū, ŭ, ā ünlüleri de 

bulunmaktadır. 

acaba : Πcab (17/16), yıkardık : yăòarduò (15/15), kahvaltı : ġΤhwΤlti  (1/8),  

nerede : nėrde (23/ 9), oyunu : oyunı   (35/36),  pişmiş : bїşmüş (34/13), 

marul : maro l (3/11), dağda : dÀda (5/18),  oğlu : ōlu (23/7),  

düğünlerde : dānlerde (2/23), şehire : şēre (7/5)  

2- Ünsüz düşmesi ve erimesi,  hece kaynaşması, ünlülerin karşılaşmasıyla ve tonlama 

ve vurgu nedeniyle oluşan ünlü uzunlukları görülmektedir. Bunlar sadece ikincil ünlü 

uzunluklarıdır. Bölgede birincil ünlü uzunluklarına rastlanmamaktadır. 

verir idi : verìdi (32/24), salatası ile : salatasìle (2/16), tüküreyim : tükirìm (1/21), 

büyüklerin : böyüklēn (19/49), değirmene :  dērmene  (4/60), aşağı : aşşÀ (26/32), 

sabaha : sabÀ (1/8), büyük : böyāk (2/18) 

3- ğ, h, n, y  ünsüzlerinin düşmesiyle oluşan yükselen ikiz ünlüler, eşit ikiz ünlüler ve 

alçalan ikiz ünlüler görülmektedir. 

soğuk pınara : soyuò puara (6/79), ektiğimiz : ektiimiz (3/1), değişildi : deişildi (14/22), 

uşağımız : uşaımız (7/33), ciğercilerin : ciercilerin (32/46), güğümü : güümü (2/58) 

4- Derleme yapılan bölgede güçlü bir kalınlık-incelik uyumu vardır. Alınma kelimeler 

uyuma sokulmuştur. 

5- Düzlük-yuvarlaklık uyumu kalınlık-incelik uyumuna göre oldukça zayıftır. 

6- Derleme yapılan bölgede ünlü değişmeleri oldukça sık görülmektedir. Hemen hemen 

bütün ünlüler bir sebep gözetmeksizin birbiriyle değişebilmektedir. 
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7- Bölgede Ermenicenin etkisiyle ortaya çıktığı düşünülen Türkçe ve yabancı 

kelimelerin sonunda i türemesi tespit edilmiştir. 

kızım : ġızımi (3/15), adam : adamì (4/26), ağam : aġami (Metin dışı derleme) 

8- Bölge ağzında yazı dilinde bulunmayan èg, Ķ, T, ġ, ò, ú, w ünsüzleri bulunur. 

 9- Ön ses ve iç seste kurallı olarak ünsüz tonlulaşması görülmektedir. 

10- Bölge ağzında genellikle kelime başında ve ortasındaki k ünsüzü g, ġ ünsüzlerine 

dönüşür. 

kadar : ġadar (14/21), kendimiz : gendimüz (13/59), kırmızı : ġırmızı (38/37), 

kaynatamazsam : ġaynadamasam (33/26), eskinin : esginin (28/23), bakla : paġla 

(39/20), 

iskemle : isgemli (8/24) 

11- Kelime başındaki t ünsüzü kalın ünlülerle kullanıldığında bazen T ünsüzüne 

dönüşür.  

tuzluk : Tuzluò (12/23), taşırdık : Taşurduò (13/21), tatlı : Tatli (3/39),  

tırmığı : Tırmığı (10/11) 

12- Bölge ağzında genzel n (ñ) sesinin hem y ünsüzüne hem de g ünsüzüne dönüşmüş 

şekli görülmektedir. 

dinlendik : diynendik (36/42),  önüne : ögüne (10/21) 

13- Bölge ağzında iç seste ç : ş değişiklikleri görülse de bunun Kıpçak Türkçesi’nin 

tesiri ile olduğu düşünülmemektedir. Çünkü ç : ş değişimi hep kapalı hecelerde 

gerçekleşmiştir. 

14- Anadolu ağızlarında sıkça görülen nl : nn benzeşmesini bölge ağzında da 

görmekteyiz.  

anlat : annat (20/19), nişanlı : nişannı (23/33), oyunlar : oyunnar (35/34) 

15- Bölge ağzında ünsüz ikizleşmesi ve tekleşmesi nadir görülmektedir. 
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16- Ünsüz yer değiştirmesi (mΨthatΧse) bölgemizde az da olsa görülen bir ses olayıdır.   

17- Derleme yapılan bölgenin ağzında Türkçe’de kelime sonunda bulunmayan b,c,d,g 

seslerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. 

18- Standart Türkçe’de ve birçok ağızda y ünsüzünün daraltıcı etkisiyle olumsuzluk eki 

–mA > -mI olurken bölge ağzında daralma durumu görülmemektedir.  

biçemiyorum : biçemeyrim (18/25), yürüyemiyorum : yeriyemeyrim (15/22) 

19- -Ip ulaç eki genel olarak dar düz ve yuvarlak ünlülerle kullanılır. Bölgede derlenen 

metinlerde –Ap şeklinde geniş ünlüyle kullanımı mevcuttur. 

kalkıp : ġaap (34/4) 

20- Uygur, Karahanlı, Harezm Türkçelerinde kullanılan sub > suw biçimi derleme 

metinlerinde de yer almaktadır. 

sulayan : suwaran (15/55) ha bu : ha wu (1/34) 
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ŞEKİL BİLGİSİ SONUÇ 

1- İlgi hâli ekinin hece kaynaşması sonucu tek ünsüze düşmüş biçimleri görülür: 

yengelerin önüne  : yengelēn ögüne (17/22), büyüklerin : böyüklēn (yanına) (19/49) 

2- Bazı eklerin tonlu ünsüz ile başladığı görülmektedir: 

taşta : Taşda (34/26), tarafta : tarafda (36/12), üçte : üşde (1/56), attan : atdan (30/14) 

3- Vasıta hȃli eki genellikle -nan – nen / -ınan, -inen şeklindedir. -la, -le şekli pek nadir 

kullanılmaktadır: 

hocayla : hocaynan (16/41), parayla : paraynan (18/15), gemle : gemnen (18/34), 

hasılatla : hasılatınan (35/17), eşekle : eşşeġinen (1/16) 

4- Bölge ağızlarında l- sesi ile başlayan ekler, -n ile biten kelimelere geldiğinde ekin ilk 

ünsüzü kurallı olarak –n sesine dönüşmektedir: 

insanları : insannarı (34/25), gelinleri : gelinneri (37/27), oyunlar : oyunnar (21/35), 

ekinler : ekinner (31/43) 

5- İyelik kökenli kişi ekleri içerisinde yer alan çokluk birinci kişi eki genellikle -ig, -ıò, 

-uò, -ik, -ük şeklindedir. 

6- Şimdiki zaman eki çok fazla fonetik değişikliğe uğradığı için çeşitli şekillerde 

karşımıza çıkar: y, -yo,-yor, -yr. 

atıyrım (13/71), deyrim (6/29), gidiy (26/19), gidiyrik (34/4), ōraşiysiyz (33/32) 

7- Kişi zamirlerinin yönelme durumu eki almış teklik şekillerinde “bÀ, sÀ, biyen, siyen” 

gibi farklı kullanımları görülmektedir. 

8- İşaret sıfatları içinde “ha bu, ha wu, ha şu” gibi örnekler dikkat çekicidir. 

ha wu ġız (5/13), ha bu köwün (12/11), ha şu dağa (24/3) 
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CÜMLE BİLGİSİ SONUÇ 

1- Gümüşhane ili merkeze bağlı Kale köyü ve civarı köylerinin ağzı cümle bilgisi 

bakımından incelendiğinde yazı diliyle genellikle benzerlik göstermektedir. Sadece bazı 

fonetik farklılıklar bulunmaktadır. 

2- Ağız bölgesinde olumlu fiil cümleleri yazı dilinde olduğu gibi Fiil-Zaman/Kip+Kişi 

şeklinde çekimlenmektedir. 

aslan gibi demür gibi çalışiyduò. (8/15) 

genciyken her bir işi göriydim. (15/7) 

3- Olumsuz fiil cümlelerinde ağız bölgesinde dikkat çeken bir unsur olarak “ne Àray, 

nÀray” yapısını görmekteyiz. Soru zamiri ile yapılan bu olumsuz fiil cümlelerine 

bölgede sıkça rastlanmaktadır. 

o zaman elektirik ne Àraydi. (15/66) 

bu hayat nÀraydi dünyada. (6/28) 

4- İsim cümlelerinde bölgede genellikle “i-” ek-fiili korunmaktadır. 

ha şu ġavaòlÀn içinde tarlamız var ĭdi. (24/3) 

o zaman ġab ġaşıò da yoò˘idi. (1/18) 

5- Derleme yapılan bölgede kurallı ve devrik cümleler de yazı diliyle paralellik 

göstermektedir. 
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GENEL SONUÇ 

        Giriş bölümünde tarihine, coğrafi durumuna temas edilen; ses ve şekil özellikleri 

incelenilen ve sözlüğü hazırlanan Gümüşhane ili merkeze bağlı Kale köyü ve civarı 

köylerinin ağzından şu sonuçlara ulaşıldı: 

        Öncelikle çalışma kapsamında Kale köyü ve civarı köylerden derlenen metinler 

ayrı ayrı fişlenip farklı ağızların olup olmadığı konusunda detaylı bir çalışma 

yapılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda bölgede genel anlamda tek bir ağzın olduğu 

kanısına varılmış, başka bir ağız tespit edilmemiştir. Ancak bazı köylerin (özellikle 

Tamzı) tamamen büyük şehirlere göç etmesi ve uzun yıllar memleketlerine hiç 

dönmemeleri nedeniyle diğer köylere nazaran yazı dilinden daha fazla etkilendiği 

görülmektedir.  

        Leylâ KARAHAN’ın “Anadolu Ağızlarının Sınıflandırması” kitabındaki tasnife 

göre Gümüşhane ağızları Doğu Grubu Ağızları altında ikinci alt grubun beşinci 

sınıfında yer almaktadır. Yapılan çalışma Leylâ KARAHAN’ın tasnifi ile birkaç fonetik 

değişiklik dışında uyuşmaktadır.  
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1. 

Servet DELİBAŞ, 65 

SÖĞÜTAĞIL 

Köyünüzün geçmişinden bahseder misiniz? 

(1) şimdi burada seksen hÀne var˘i di. aşşÀ oòarı elli hÀnesi bu mahallede. 

diyney  misen. (2) burada elli hÀne burdaydi otuz hÀne ġarşidaydi. arada bi 

dere var. buriya mollōn (3) deresi dėrler. ondan sōrÀ ewlerimiz hemen bura. 

bu örenler, doğup büyüdüğüm ewler bunnar. (4) ha bura harman bizim. 

burda büyükler var˘i di yaşlı adamlar. orda baò şura misafir odasi (5) yani 

misafirler gelürdü atĭnan eşşegi nen. orda misafir olirdiler. bi oda da burda 

var˘i di (6) ha wurda yıòıldi gėtdi. bi oda burda var˘i di üç oda var˘i di burda. 

misafir odaları (7) var˘i di. gelürdün diyelim atınnan eşşeginnen yer içerdin 

onlar da otuni motini vėrürdüler. gėce (8) sabÀ ġadar yatardin. sabahdan 

ġaòar tėkrar ġΤhwΤlti vėrürdüler çeker giderdin.  

Misafire yemek olarak ne verirdiniz? 

(9) çorba morba yoò˘idi. ne var˘idi. ommaç var˘idi, úartol yahnısi var˘idi. 

ondan sōrÀ ziron (10) var˘idi. iştė o tip şėyleri yėdürürdüler. he ġuymaò da 

var˘idi ġızim. ēy ġuymaò (11) var˘idi. peynirli meynirli yapardiler. un 

haşili var˘idi. ondan sōrÀ ġΤwut haşlamasi, o ġΤwut (12) haşlamasıni balnan 

yerdük. bizim burda bal çoò˘idi. her hÀnede aşşÀ oòari bazı (13) hÀnelerde 

elli atmış ari var˘idi bazılÀnda yirmi tane. ġovan yani ġara ġovan. burda 

(14) eyle bal olurdu ki ġazannarnan ama şimdi yoò. 

Önceden köyde ne iş yapardınız? 
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(15) dağda reçberlik yapardilar. ot, saman biçerdiler, ekin biçerdiler. bÀ baò 

araba maraba böyle yōh. atınan (16) eşşeġinen ġatir da yoò˘idi. elinen 

oraònan biçerdiler. ġarilΠr oraònarnan biçerdiler. burdan ġızlar siniye, (17) 

baò şo   dağın aròasında ġızlar sini var. ha burdan, bu köwden güveşnernen 

çorba (18) götüriydiler. o dölegin güveşleri var ya. o zaman ġab ġaşıò da 

yoò˘idi. (19)  faúır˘ĭdi millet.  güvece ġordiler çorbayi alurdiler umuzlarına 

burdan oriya götürürdiler. orda da (20) aòşama biçerdiler, gece türkї 

söyliye söyliye baòardın gelürdüler. şo  yuòarda bi pÀr var (21) şimdi 

gettigün zaman görecēsìyz. puhÀr var˘ìdi, orda aòìydi. murÀt! vay babayın 

ağzına tükirìm.(22)  onu yolliyayduò kenanla biraz benzin getüreydi. ondan 

sōrÀ bu köw tamamiynΠn bin dokuz˘züz seksenden sōrÀ (23) tamamiynΠn 

boşandi. bura ören göriysen. köw bura. burda bi ġari var ha wŭrda. baò (24)  

aha yeşil bi ew var ha wŭrda. bi o ġaldi. ġışın da şo   köwde (25) bi o duriy. 

tek başina. durabilir misen ha burda. oğlı  getürüp yödüriy. her gün (26) 

gelip mÀyene ediy onı  burda. getmey ki getmey. aşşÀ camının orda duriy 

araba. (27) yörüme getürüp veriy ġumanyasıni geçip gidiy oğlı .  yol mol 

yoò˘idi. burda at (28) yollari var˘idi iştė yaya yollari. eskiden bu köwün 

içinde yol n˘Àraydi. eski (29) ėhtiyarlar oldìnin birez genşler. üstden dē 

üstden aşşÀ yoli vūrdi burdan geldi ėndürdüler (30) aşşÀ derėye. yani aşşÀki 

yola ġawuşturdi. o eskiler ġomÀydiler bi Taş cabalatmiya. olmaz (31) 

deydiler benim Taşımı cabaladamasan burdÀn. yamuòlar da var˘idi köwde. 

iştė harman makΠnaları var˘i di. (32) samanı oti harman makΠnasĭnan 

vururduò. ġoli var çevürürdüler böyle o da böyle sallardi (33) gendini. 

eleknen barabar iştė denini ayururdi şeyini ayururdi. reşberliğin en 

böyügini de onnar (34) yapardi bu köwde. ha wu ġırmızıli var ya o ne 

bicēnē. en çoò arazı (35) onnarda vardur. onnar boğda ekiydiler, güzlük 

ekiydiler. bi topal da babasi varìydi (36) onun biliy misen. iç iç o pÀrın 
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suyunu iç. zimon’da o suyi bulamasìyz. (37) iştė buralar yıòıldı ören oldu 

iştė göriysen.  

Bahçelere neler ekiyorsunuz? 

(38) fasulya, lahana, úartol, eşşeġ paúlasì ekerdük. biz fasulyaya paúla 

deyrik. ġabaköwlüler pağla dēy.  

Hangi hayvanları besliyordunuz önceden? 

(39) inegimiz var˘i di, ġoyunumuz var˘i di, geçimiz var˘i di, ökküzümüz 

var˘i di, atımız var˘i di, eşşegimiz var˘i di.  benim (40) abamın var˘idi otuz 

dene ġoyuni.  

Önceden köyde düğünler nasıl olurdu? 

(41) ō dügünlēr gēl oriyΠ. dügünner burda bir hafta düğün olìydi. pazartesi 

başlaydi. perşembe (42) gün cumÀ bÀlēn aòşem damatnan gelini içeri 

atiydiler. yani gerdek gecesi derdük o (43) zaman atardiler içeri cuma 

aòşami yani. öyle ras˘getürürdüler cuma aòşamina. būrda kemençe, davul, 

(44) zurna ō harmanda bir hafta yemek verürdїler. ziron yapardiler, Tatli 

yapardiler, ökküz keser (45) yemek yapardiler. halay çekerdiler burda.  

davul zurnÀnan kemençenen de oynardiler. 

Damada oyun yapılır mıydı?  

(46) ahō ne oyunnar ne oyunnar. damadın aròasına soba bile bağlaydiler. 

yaòıydiler hem de (47) o sobÀy. mırız˘ali oyuni, aşıò oyuni var˘idi. danalar 

gayboldı . mırız˘ali derdü (48) danaları nēttin. danalar gayboldi dėrdiler. 

şėmdi diyelim bi denesi gelürdї toplam böyle halġa (49) yaparduò. mırız˘ali 

derdü danaları nettin. o da geldigi anlaşulur küfrederdi. küfürü ġÀp (50) 

açıòlayamazuò şimdi burda. dana sÀbına bilmem ne. ondan sōrÀ 
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mırız˘ali’ye basardiler dayaği. (51) iştė deyneknen barabar. şėmdi aşuò 

atarduò duvarın dibinde yanaşurduò iki dene. ġızzonan, alçı. (52) 

ġoyunnarın şo  aròa bacaòlarında olur aşuòlar.onnardan iki dene aşuò 

alurduò. ġızzo, alçı, (53) tök, çig.  

(54) iştė ha burda cÀmi var˘ìdi. köw burdan gėtdēn sōrÀ camıyı da bi mıktar 

(55) var burda. kimsenün olmadū anda getdü makΠnΠnan yıòti atdi o yani. 

oriya camı (56) yapdilar. bin dokuz˘züz˘atmış˘üşde yapıldiydi o camı. bu 

köwe bi cingen ġarisi (57) gēl de burda camı yoò˘idi. cingen  ġarisi dedü bu 

köw de  alevü (58) mїdür müslüman mїdur. ne oldū bellї dēl. 

 

2. 

Seher TANIŞ, 65 

SOBRAN (ARZULAR) 

(1) ben gendi dilim bacım bu. ben dēy yillardır şērlerde geziyrim. ben 

dilimi nerē (2) değėşim. değėştdim küçāken geşti getdi bitdi˘o. 

Àbìėn dēyrim mahpupkarı baò evde mi. (3) o bunu arÀy bu ordan çıòıy. 

tenbeh˘et oni. 

Yöresel yemekleriniz nelerdir? Nasıl yapıyorsunuz? 

(4) bizim yörelerimizde yavrı m yaz geldi mi bütān şehėrlerden 

adamlarımız aòar gelir, yaylalara gideriz. (5) ġÀvaltilar yaparız. köāmüzde 

Àdetimiz bahar gelir yuka yapariz. ġawut dolması vardır. undan. buğday (6) 

fırına atarsın ġavurursun, değirmene götürür çekersin. getirir taviya su ġor 

onu vurursun yaparsın. (7) onu böyle löp löp keser, kaşıknan ġorsun. 
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tereyÀnı eridir üzerinden aşşÀ tökersin. kimisi (8) cevizli kimisi sade 

tereyÀli yėr. yöresel yemeklerimiz var ne˘blìm. zironumuz vardır. ondan 

sōra (9) ziron düzeriz. zironu bilirsin dÀ. ondan sōra buğday, gendime deriz 

biz ona. ondan (10) gendime bişiririz kuru fasulyeyle karışık. o da çok 

güzel olur onu da ayrannan (11) yėrsin. hē pilav gibi. pilav dēl de gendime. 

gendime deriz biz o na. onun ayrannı (12) çorbasi da olιr. bizim ayrannı 

çorbalarımız olιr. şöyle şöyle ufaò köfteyle beraber yuvarlarsın (13) o 

buğdayı bişirirsin o na ġatarsın. ondan sōra yumurtayla yōrdu çalarsın 

güzēlce o na bularsın (14) ġarıştıra ġarıştıra ġaynaTırsın. öyle. ne bilim  

bilmiyōm birez dΠ sen ekle götüne.  dün (15) bunnarın kĀde piknik var˘idi. 

izmit bütün arabalΠrlΠ ġaòti geldiler. aga sėçildiler kĀde. evet (16) bunun 

kardeşleri aga sėçildi. tosun kestiler ġazannarda ġavurdїler. pilavi sìle, 

çorbasìle, salatasìle, ġarpuzìle güzelce.(17)  dē var˘ĭdi üş yüz gişiye yaòın. 

orda bi yemek verildi. bele orda piknik (18)  gibi bi yer var böyāk bi tarla 

var. orman bi tarafi. çok güzel (19) oldu yanı. selamlaşmaò, ġonuşmaò, 

annaşmaò güzel olιyo yani. ne˘bilìm artıò.  

Önceden tarlaya, bahçeye gider miydiniz?  

(20) tabì tabì tarlıya bahçıya giderdig. güzün ekinneri ekerdig. baharın o 

arpÀyla būdayı ekerdig (21) yazın gider biçerdig. biçeriz harmana tökeriz 

öküzlerle gemlerle sürerdig şindi yoò dÀ o nlar ġaòti. (22) ama eskiden ben 

bekar˘iken çoò yaptıò. o ˘ğadar harmanda yatdim ki, yildızlari (23) saydım 

ki gĀde. buğdaylar çuvallarnan vurduò harmanın kenarına güzelce 

babamnan beraber yatardıò. yataò (24) serdik yatdıò. buğdaylÀrı gözetiyoz 

eve Taşımıyoz da.  

Düğünlerinizde hangi yemekleri yaparsınız? 
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(25) dānlerde ġızım dānlerde bir gün bi hafta önce başlarız hamur işlerini 

yapmıya, ġara (26) yemekleri sarmıya. mesela hamuru yōrūz toplarız böyle 

gelinin yakınnarì toplanır hamur yōrūrlar iki (27) gün hamur yaparlar. 

burma yaparlar, baklava yaparlar, su böreği yapılır. öle az dēl. (28) on beş 

yirmi tepsiler düzülür yani. o nnarı hep yaparız. ondan sōra ġara 

yemeklerden (29) dolma sarariz, gendime çorbasi bişiririz, ġurufasulye 

bişiririz. pilÀwmız bişer. ayranımız çalınır. nē˘blìm (30) yani hepisi olur.  

millet gelir, toplanır, dėr, güler, çalar, oynÀr ondan sōra da (31) sofralar 

ġurulur. artuò elli sofra Àtmış sofra ben deyim elli sen de ki (32) atmış, 

yetmiş. sofralar ġurulur. orda köy odası vardır bizim orda ġonÀmız vardır. 

ġonÀn (33) masaları böyle düzülüdür. mutfÀ vardır. götürürsün orıya 

yemeklerìn, tatlılarìn, her şeyìn ġorsun. orada (34) ha buranın büüklüğünde 

de bir ġonÀmız var. bayanlar içinde oturur, çalar, oynar. ondan (35) sōra 

sırÀyle böyle taòım taòım on beş yirmi gişi otuz gişi masa nΠdar (36) alıyo. 

dizilìr, dizerler yiyen ġaòar öbürü oturı r. onu bitirirler orÀy güzelce. gėce 

saat (37) birde, ikide, üşde dÀlır millet herkes gider şėyi ne.  

Düğünleriniz nasıl olur peki? 

(38) dāne de ötesi güni salona geçerler. o ev yemegini verirler yedirirler, 

ġına gecėsi (39) yaparlar. ötesi güni de salona ineriz, salon tutulur. salonda 

hediyemizi taòarız. orda ġına (40) gecėsi hediye taòmayız. yeriz, içeriz 

hediye taòarız.  

(41) -güle güle gidin. gidìy misìz ōlum. allah hayırlı yolçuluòlar versin 

yÀrum. 

Düğünlerde kadınların giydiği özel kıyafetler var mı? 

(42) tabì. eskiden şėyler var˘ĭdi. bēnim bunun babÀnnesi bēnim annem 

mesėlΠ eskiden fistan dėrdiler. (43) üç˘ėtek dėrdiler. şalvar mesėlΠ şalvar 
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gibi donnari eskiden bayannarın en güzel mallardan (44) çift ġatli tikerdiler 

böyle bū topuòda. üstüne de üç etek dėrdiler. bir˘etek (45) aròa, iki etek ön. 

üstü de güzelce böyle bulüz gibi dikilmiş ona etekler (46) giyerdiler. 

önnerine parçadan böyle önnük yapardılΠr. güzel bi parçadan önnük 

yapardilΠr. böyle (47) önlerine taòardılΠr. bağları var aròadan bağlardilΠr. 

çoò süslü görünsün diye annıyo musun. eskiden (48) güzel Ārnekli çitler 

var˘i di, tülbetler var˘i di. onnardan da ġarilar şė yapardi yani. böyle (49) 

sarınırdı, burιnιrdü güzelce. eskinin ėhtiyarları şindi gülli yengemle 

mesėlΠ fiòriye halam aòlıma geliyo. (50) çoò güzel giyimleri vardı 

heveslerdi adam. o zamanın giyimi de öyle güzel görünüyodu (51) yani. 

ama şindi yoò şindi herkes sosyeti oldu yÀrum. hemen sökülen de tikmiyo 

(52) bile atiyo hemen. gidip  yenisi alıp geliyo, giyiyo. basıyo ġavarlara. 

fasulyelerin ġavarlarına basıyo, (53) fasulyeleri suwarıyo. 

Eskiden köyde yaşam nasıldı? 

(54) eskinin genelekleri çok güzeldi. eskiden tandurlarımız var˘ĭdi. sabah 

ġaòardıò mesėlΠ yataòları toplardıò tanduru (55) yaòardıò. ġuyu gibi bi şėy. 

orda yaòardıò tanduru üstüne tencereleri mesėlΠ çamurdan güveşler (56) 

vardı. dölek güveci. onnarda yemekleri bişirirdik. çorbayı onda bişirirdik 

ġatı yemegi onda bişirirdik. (57) sarardık üstüne hacirdegi vardı böyle 

ġorduò. dörd dene gözi vardı. dörd gözine dizerdik (58) güveşleri. birine de 

güümü ġorduò sıcaò su olιrdu. orda bişirirdik çay yoòtu çorba (59) 

yapardıò. bulğurdan fıtfıt çorbası yapardıò. ince bulğurdan ġaynardi, 

normal bulğurdan da bişirirdik süd (60) ġatar yerdik. sabahları nerde çay 

içecesin nerde bulacaòsın. yoòsulluk var˘ıdi. 
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3. 

Sait HAYAL, 80-Emine HAYAL, 83- Ekrem HAYAL (Muhtar), 52 

DEMİRÖREN 

Önceden tarlalara, bahçelere ne ekerdiniz? 

(Sait Hayal) (1)  cavdar, arpa. o ġadar. ektiimiz yedāmüz gelenek cavdar, 

arpa. cavdar ekmei, arpa çorbasi.  

(Ekrem Hayal) (2)  gendime, gendime sen ele de. çorbaluò. arpadan 

çorbaluò. dērmene götürür dögerdük ġılçī çıòardı. (3) çorbaluò ondan çorba 

büşürürdük. 

(Emine Hayal) (4)  kĀün adını dedìyz mi. demirören kĀü. 

(Sait Hayal) (5)  hayvancılıòtan biz burda geçünürdük.  

(Ekrem Hayal) (6)  en böyük gelir hayvancılıò. başka bi şėy yoò. o tarla 

marla işi boş. (7) tarla marla burda verim yoò. ha bu˘ottūn yėr iki bin 

rÀkım. ġaba ġuvvetnen (8) olan iş benim işim.  

(Emine Hayal) (9) eòme bişme yoò dÀ. kĀümüzde meyve yoò. annadın mı. 

(Ekrem Hayal) (10)  ey rÀkım iştė iki bin dedik ya siye. Àç bile yaşamay 

burda ele çoò. (11) bi maro l, sōan. 

(Sait Hayal) (12)  hep paradan alırız. para verip paradan alırız. geçimmiz 

ele iştė bizim kĀümüzün.  

Hangi hayvanları bakıyorsunuz? 

(Sait Hayal) (13) büyükbaş hayvan çoò. 
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(Emine Hayal) (14)  büyükbaş. ġoyun yoò. 

(Ekrem Hayal) (15) büyükbaş. yÀ biz şindi şöyle erkek ġurbanlıò tosun 

baòıyruò diyek ġızımi. senede bi (16) keren biz bi alışveriş yapıp gelüp on 

iki ay yeyrük. istanbola gidiy. 

(Emine Hayal) (17)  buranın geliri o yÀvrum.  

(Sait Hayal) (18) istanbola götüriyrik. ġurbanlıò. orlarda bazarlar.  

(Ekrem Hayal) (19)  satmiya. trabzon, istanbul iştė.  

(Sait Hayal) (20)  Āle ne˘blìm ġızım. dÀ ne deysin, ne deyim. 

(Emine Hayal) (21) melmeketin durumu o yÀrum iştė.  

Önceden düğünleriniz nasıl olurdu? 

(Ekrem Hayal) (22) dawul, zurnamız var, gırnamız var. ne yoò ki bizde. 

genelde dawul. 

(Sait Hayal) (23) dawul da oliydi. bilmem bülā müsün. tulum da var˘ĭdi. 

tulum tulum sen tulum (24) yaz. eski çalğı. bunnardan dān yapardıò yani.  

(Emine Hayal) (25)  eski gelinneri ata bindürürdüğ. ėhram örterdüh 

başlarına. böyle bürühliydi, ġonuşmazdılar gelinnik tutardılar. 

(Sait Hayal) (26)  bir hafta dān olurdu. perşembe başlar perşembeye biterdi. 

bir hafta oynardı bu (27) millet kĀlerde.  

(Ekrem Hayal) (28) dÀmaT yoò idi. bizde dÀmaT çıòmaz. yenge gider de 

dÀmaT beklerdi ha wurda bi (29) odada gelin gelürdü. çıòardı bacıya birez 

başına çerez atar götārdüler yerine. dÀ iki, (30) üş gün görme yoò. o usüller 

aşşÀ oòarı gene devam. bizde gene eledā (31) yani.  
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(Sait Hayal) (32)  yani salon malon işü biz bilmezdüg. bu yeni yeni.  

(Emine Hayal) (33)  kĀde dügün. üş gün dörd gün dügün. ġarılar çalar 

oynardi. herifler ayri, ġarilar (34) ayri. herifi tıraşa çıòardurdılΠr gĀwiyi 

buriya. dawul zurna çalardi. gĀwiyi tıraş ederdiler. oriya (35) millet para 

gider atardi. o usül eleydi eskiden. şindi dÀ yoò onnar. 

Düğün yemeklerini kim yapardı? 

(Emine Hayal) (36) yemeklē dē keyveniler kim˘ise onnar yapardi. 

(Ekrem Hayal) (37) À bu yapardi. en bĀyük yaaz  keyvenilerden bu ġaldi.  

(Emine Hayal) (38)  bėnden bÀşa dÀ nΠġadar var ĭdi.  

Ne yemek yapardınız düğünlerde? 

(Emine Hayal) (39)  hėr yemek yaparduò. Tatli yaparduò, börek yaparduò, 

sarıburma yaparduh. pilaw yaparduò. sarma derük, (40) dolma yaparduò. 

ġara lahana o zaman bizde yo˘idi. bΠyaznan sararduò. pilaw, pirinş pilaw. 

(41) bulğur pilaw, dolma. ėt ġawururduò. ġoyun, dawar keser ėt 

gawururduò. üş dört türlü (42) Tatlı yaparduò, hΠlva yaparduò, köw 

hΠlvası. iştė onnÀr yaparduò. 

Şimdi de köy düğünü yapıyor musunuz? 

(Ekrem Hayal) (43) aşşÀ oòarı yapılìy, yapılìy. geçen sene sekkizinci ayda 

bi dene yapTulÀ burda bu (44) kĀw dānü en son iştė ele yapTulÀ bÀm 

ondan sōra kime nasip olacaò iştė.  

Köyde cenaze nasıl olur? 

(Ekrem Hayal) (45) ġızımi şimdi burda önce bir hafta tayfasi bėkler. bir 

hafta dolduòtan sonra başlarlar (46) bi yemek bişürürler, bi mevlüt 



139 
 

yaparlar. gelen de camıda köyde yedürülür, içürülür oranın (47) halġı ġaap 

tayfa başlar dÀlmıya. sen istanbollısın, istanbol. trabzon˘ìse trabzon, 

gümüşÀne˘ìse (48) gümüşÀne. kĀw˘ìse köwde durar. ewüne gider dÀlır. 

ondan sōra úıròı dolar, úırò (49) gün sōra toplÀn anons yaparlar. camıda 

mevlüt oòunur. ēksiden yemek yoò˘idi. şimdi yemekli (50) yapıy çoğu. 

güjler birez irelledi. şimdi yemekli oliy. işin gerçē. eskiden hoca mevlüdü 

(51) oòurdu. alurduò birer paket şėker ġaòÀr giderdü millet. 

(Sait Hayal) (52)  eskiden mevlitler burda şerbet yapÀr da şerbetle. sen bi dÀ 

yaz oni. herkes (53) evinden meşşebesini götārdü ordan şerbet alur 

getürürdi.  

(Ekrem Hayal) (54) şėker yō idi iştė. o ne. yani şerbet. ne dėmek istey yani 

annadın mı. (55) şėker yō idi. bi tenekenin içini doldurūdular. ezer şerbet 

yapardilΠr. herkezin payini verürdüler bi (56) bardaò al da get ewїnde iç. 

ister uşaòlara içür, ister gendün iç.  gelenek (57) buyìydi.  

(Emine Hayal) (58)  faúır kĀwler, yoòsul kĀwler. bizim zamanımızda 

yoòsul köwler. 

(Ekrem Hayal) (59) veya bir˘adam öldї burda. ġıròı fitre dewür vardur. 

eskiden var˘idi. keserdiler onun (60) damda malıni dÀdūrdular orda millete. 

tayfasi dursun orda ac, millet yesin getsin. bÀ (61) işe baò. dewür adı eleydi 

yani. o şindi yoò da yani. eskiden (62) varìymiş. 

Yakacak olarak ne kullanıyorsunuz? 

(Ekrem Hayal) (63)  tezek. À bÀ À. ha wu var ya. bizim yaòacÀmız. 

ġoyundan, maldan sírdan (64) olanımız. dÀda geven gendülānden biter. 

ondan ġoruò sobanın ögüne bundan doldurūò üstüne yaòÀr (65) bu bize 

yirmi dört sÀt gider. 
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(Sait Hayal) (66) ormanımız yoò, ağacımız yoò.  

(Emine Hayal) (67) esgiden tandur var˘idi. o tezeklēnen biz tandur 

yaòarduò. yemegi büşürürdük tandurda. ekmeklerimizi tandura (68) lavaş 

ederdik. o guduları ġorduò köze aòşama ġadar bişerdiler orda alır aòşam 

yerdük. (69) şindi tandur yoò. şindi fırınlı sobalar var. ekmek de geliy 

haftada üş gün (70) geliy gümüşhanadan ekmek. alıb onu yeyrik. ekmek 

yapmayruò dÀ. 

Tarlalarınız buraya yakın mı?   

(Ekrem Hayal) (71) yaw yėr var üş kilometre, yėr var iki kilometre, yėr var 

bėş˘jüz metre.  

(Emine Hayal) (72)  diyelim şo  dağda bişme biçerdük. sabaò ġaòar yer içer 

giderdük. aòşama ġadar. çile. (73) şindi ele bi şe yoò. dÀ bişme yoò, sürme 

yoò.  

4. 

Bayraktar GÖK, 75 

GÖKDERE 1 

Köyde gençliğiniz nasıl geçti? 

(1) ben on iki on üş yaşina girdim. benim dedem vardı babam vardı. bizim 

(2) vardı üç çif öküzümüz. onnan herg ederdik. úotan derdiler úotan 

ġoşardıò tarlaları sürerdik. (3) bi de ġamuşluò mevkìsinde yatardıò. herg 

yapardıò. orada burdan bize azuò gelirdi. yogurT (4) güvecnen berabėr. 

güveci ġorduò gözenin içerisine bele buz gibi olurdu. baòarsın onun 

üzerine (5) şĀle iki barmaò ġaymaò olmuş. Ālen olurdu açardıò o 

hayvanları. o yogurdu bi (6) ġabın içerisine ġorduò. birez de su ġatardıò, 
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çalardıò. ekmē doğrardıò o  nun içerisine, yerdik (7) güzel. dedem derdi 

ōlum ġaò get öküzleri otar manadora oòarı. ben gaòar giderdim, (8) 

otarırdım. ondan sōra iki saat sōra bÀrīrdı. la ōlum bayraòtar öküzleri getir 

ġoşaò. (9) ben bu sefer öküzleri getirirdim ġoşardıò. aòşam beş altı 

sıralarına ġadar ġoşardıò, tekrar (10) açardıò. dÀda yatardıò. buriya 

gelmezdik ki hayvanlar zahmet çekmesin diye. annÀy mısın ablacīm. (11) 

bir ay yatardıò. on beş günde bir yollardı beni anamın yanına. anam bana 

(12) banyo yaptırırdı, yıòardı, temizlerdi. ōlum get dedēyn yanına. orda 

tekrar işe başlardıò. ha (13) babam hō. bu sefer dedem bene úotanı verirdi. 

derdì  

(14) bugün hava serìndìr 

göllēr  derìndìr 

(úotanı tutana majgal derdiler) 

majgalımın sevdigì 

ala gözlü gelindìr. 

(15) dedem derdi bena. bu sefer derdim hō horgōz. teşekkür ederim. bu 

ġadara. benden (16) bu ġadara yienim.  

(17) canan gög var. o da Āretmenligi bitìr de kps mi deyler ne deyler. (18) o 

soyòayı o çocuò alamadì. sözleşmeli Āretmenlik yapiy beş senedir 

çerkezköyde iştė eyle (19) devam ediy. bı  yıl da gettim onu everdim geldim 

ėhtiyar ġariyla buralarda iştė yaşayrıò. (20) annadın mı yienim. 

(21) o sefer var ya emicen. baòırköyde çalışıyrıò atmışda. dedim olÀn sefer. 

on beş (22) ġat binanın üstüne asansornan beni çıòartdı. dedim sefer 

yoruldum. merdivennē bene dolandırma. şu (23) asansordan aşşaġı binim 

de beni indir. temam Àbi dedi. aġa bu iki üş (24) metre indi birden 
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hızlandırdı. asonsor beni az dÀ atiydi altına. eyle sarıldım ki (25) bu ellerim 

oldu simsiyah. indim aşşÀ sefere verdim zoppayi, verdim zoppayi.  

Köyde kız isteme nasıl olur? Düğünler nasıl olur? 

(26) bÀò şindi. yav dur adamì. şindi ha burada bayraòtar geziy. benim 

ismim bayraòtar. (27) şo rda bi sevdiğim var. çıòarım bÀrsın ō şėyi n 

ġıyılÀnda gezerim. tesbē de elime (28) alırım bĀle. sallarım, ederim, 

eylerim, tavlarım ġızı. annÀdín. bÀò gelirim derim babama, anama. (29) 

babama demem de babamdan ġoròarım. anama derim ana ben 

mēmet˘aganın ġızıni isteyrim. (30) hÀ ele mi ōlum. bunnar giderler o ġızın 

babasının anasının ağzını ararlar. bizim (31) ōlan sizin ġızı istēyì. ne deysiz 

verecìz mi vermiyecìz mi. derler ki gidin (32) de gelin bi dÀha. giderler bi 

dÀ. gidin de gelin bi dÀha. ne˘ìse. (33) nurÀy get o yanı. biz ders yapiyrıò 

burda. he onı deyrim. en son (34) gider der ki ġız anam allah yazmış ise ne 

diyek. hē tÀbı o (35) zamanın zamanında elinde var˘ısΠ az çoò bi şeler iştė 

edersin eylersin, giderler (36) ġızı istemiye. annadín. anasi babasi hē der. 

tÀbı nışan, üzük taòarlar. artuò bi (37) dondurma üzük mü taòarlar, bi sögüt 

ġabuğundan bilezì mi taòarlar. artuò nė˘Àparsalar (38) taòarlar nişani 

ederler. söz keserler. sözi keserler. der ki anam yedinci ayın yìrmisinde 

(39) gelir çocuğìyzi götürürsìyz.  nēse burada ġonşular var dāgürçü 

götüreciyk dÀ toplarıò beş on (40) dene giderler oriya. dawul zurna da var. 

nēse orda dawul zurna çalar, çalar, (41) çalar. ġızın anası, babası ÀlÀr ÀlÀr 

ÀlÀr. vÀh bene o günner. annadın mı (42) yÀvrum. getirirler. tÀbı oynarlar 

genşler torlanır, toplanır. amÀ ōlan tarafı dāgürçiyi yedirecek. (43) hanı yÀ 

yol gidecekler ġızın ġapısına ġadar ya. aj ġarına getmesin diye. getirirler 

(44) iştė olur biter. ele savar gider.  

Tarlalara, bahçelere ne ekerdiniz?  
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(45) tarlaları herg ettik ele dēy mi. bitirdik tarlaları. bahar oldu, ġış bahara 

çıòtıò. (46) ōlum ġamuşluÀ ġızıl buğda ekecìyk, ay˘delügünün ögüne kırıò 

buğda ekeciyk. temam baba. (47) öküzleri ġoşarıò. saban varìydi evel 

sabÀn.  sabannarı atarıò öküzlēn  bondurūnun üstüne. ōlum sen (48) indir 

sabanı mabanı hazırla ben toòum sepecìym. indiririk. ben evlekleyrim 

tarlayi. dedem peştambal (49) vardır peştambal. o peştambala tohumu 

doldurur, seper, evlekleri ekerim. ondan sōra sürmiye başlarıò. (50) 

annÀdín. sürerik, tÀbı dēy bu zamannar gelir. aşşÀ oòarı austos ayında 

yengelernen (51) oraò bişmeye başlarıò. oraò biçerik. o sapları torlar toplar 

bÀlarıò. öküz arabası varìydi. (52) öküz arabasiynan giderik o sapları 

yüklerik. ama o araba geliyken cazzır, cızzır, cazzır, (53) cızzır öter. benim 

de ġoltuòlarım ġabarır bēle, ēy! peşine keşan ġoşıyrıò. araba hanı (54) ya 

öküzleri bele sürmesin, götürmesin. firen firen. inersin düze ki olmuşsun 

badana, boya. (55) yegen şindi sapı getirdih harmana. ōlum öküzleri açın 

arabÀy yıòın. aştıò yíğdık. dirgen (56)  varìydi evel dirgenner. şindi 

dirgennernen üş dörd gişi bele didiyrik ki oni gemler (57) varìydi. gem 

ġoşarıò öküzlerle beraber, sürerig oni ezerig toz˘olur. yabalar varìydi bele 

(58) tığ ederiġ onu toz ettikten sōra yabalarnan savur savur savur. den bi 

yana (59)  saman bi yana ayırırsın. o zahraları getirirsin bacalarda ġarılar 

tepür deyrik, òalbur deyrik (60) onnarnan temizlerler dērmene giderdik su 

dērmennēnē. dērmene gettikten sōra ügüdürler. bi yahya dayi (61) var˘idi. 

o , palac yapardi. ġordū çuvallÀn içine getirirdi. yerdik, içerdik. hamur 

yōrurdu yengeler, (62) ġarilar. tandurlarımız var˘idi bele bele. tandurun 

dibine ekmekleri atardilar. şindi sıcaò ya somun (63) ōlan getirin birez 

turşì. içine de birez yÀ ġoyun yiyek. tandurun ġapÀnın üstünde (64) yersin, 

içersin Āvle ezeni oòunur ġaòar camıya gidersin.  
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5. 

Zülfiye Hanım, 90- Raziye Hanım, 40 

AKHİSAR 

Eskiden tarlalara, bahçelere ne ekerdiniz? 

(Zülfiye Hanım) (1)  lahana ekiydük, pancar ekiydük, patadis ekiydük, 

soğan ekiydük bunnar. dÀ bi şė yoò. mayıs (2) aylarının yedisinde ekiydük 

ha bu ceget aylarında ġopartiydıò. öküznen, sabannan, ġolumuznan 

ekiydük bahçalarımızi, (3) dağlarımızı öküznen süriydük. zorìydi. ekin 

biçiydük, elimiz ayÀmız yanip yaòıliyduò. harman süriydük. şindi (4) o 

ġahtı artıò.  

Köyde hayatın nasıl geçti teyzeciğim?  

(Zülfiye Hanım) (5) ehmegim yoġìydi evimde, yemegim yoġìydi. ġocam 

öldi. yedi dene uşaò baòtım, böyütdim, aldım (6) getdim  istanbo l’a. bu 

ġartan. dÀ ne deyim. buralarda çileler çektim. çoò çile çehtim. (7) dağlarda 

ot biçiydük. dağlardan ot biçip getiriydük. ondan sōra çayırlarımızı biçip 

içeri alıyduò. (8) bahçalarımızı ekip lahana patatis alıyduġ˘eve. işte heyle 

uğraşıyduò. ama ne burda gelir (9) yoò bi şė yoò. heyle.  Àn ha wu torunum. 

lor yapiydım, yaġ yapiydım. (10) mal baòiydım. faúıríydım. çoban getdim. 

ha bu köye mal çobanı getdim, ġuzu çobanı (11) getdim, davar çobanı 

getdim. idare etdim. uşaòlarım yetim ġaldi. úuçükten hepisini bahtim. ben 

(12)  burda çoò çile çektim. ondan sōra getdim istanbo l’a uşaòlarım beni 

bahtılar. ya yÀrum (13) yetim ġaldilar. ha wu ġız ġarnimda ġaldi. bi dene 

ġız ġucÀmda ġιçik ġaldi. (14) bi dene de işdė birez az böyügiydi. iştė dörd 



145 
 

oğlan üş ġızım. yedi (15) deney bir damın delügünde baòtım bì yere 

getmedim. çoban getdim uşaòlarımı baòtım. dürisìydim, (16) temizìydim, 

uşaòlarıma yanġunìydim. uşaòlarıma baòtım. ama şindik uşaòlarım beni 

hep baòar.  ġurban olìm (17) onnara. bÀò ha wu torunum, ha wu torunum, 

hēp torunum. 

Raziye abla senin gençliğin nasıl geçti köyde? 

(Raziye Hanım) (18) genşlām zor geşti benim. genşlāmāz ayni dÀda 

bayırda bahçede. ondan sōra çıòtım bu (19) kĀden. her şėyi de gördük. 

ekmemiz, bişmemiz, bÀmız bahçemiz. ahuru temizlerdük, ineg sÀrduò, (20) 

ġoyun südünü bile kestürürdüm.  

Bahçelere ne ekiyordunuz? 

(Raziye Hanım) (21) patÀtis, pÀzı ondan sōra sōan, lahana dağlara da 

cavdar. patÀtise de buralarda úartol deyler.  

Düğünleriniz nasıl olurdu? 

(Raziye Hanım) (22) burÀların dānleri üş gün önce başlardılar. üş gün 

oynardiler uşÀm. 

(Zülfiye Hanım) (23) annadìm. bĀyüg ōlumu everdim. dawulli, zurnali. bir 

hafta yemeh çehdük. ġonşularımız, arhadaşlarımız yemeklerimizi (24) 

yapdi. keyveniler geldi yemeklerimizi yapdiler. çehdük milleti yedirdük. 

dawul zurna ġoştuò  

Düğünlerde oyun yapar mıydınız? 

(Zülfiye Hanım) (25) yenge de giderdiğ. yengiye de çō oyun ediydiler yÀ. 

öli getiriydiler ögüne, uzadiydılar, (26) oynaydılar, ölinin parasıni 

veriydiler. yenge vermese basardilar oni suya. verirse ġurtarırdi canıni.  
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Gelin ne giyerdi? 

(Zülfiye Hanım) (27) gelinlik geydiriyler gelinlik. tel duvaò. telli duvaòli 

ġoyiylar götiriyler. bi gelin ettim burda (28) taksınan getdi. at variydi da 

ġomaduò. taksıynan getdi. ben gelinimi ġodum taksiya. ben (29) gendim 

görmedim dügün ama onnara yapdım. çolūm çocūm heyırlı çıòtı biyen. 

allah ömürlēnì (30) çō etsin. garametnen böyidim garÀmetnen. nelernen 

nelernen.  

Evlenecek bir kızın çeyizinde neler olurdu? Sen çeyiz yaptın mı? 

(Raziye Hanım) (31) yapdım yapdım. çōò. tandurun başinda uzaòta ġara 

lanbanan ne ceyizler yapdım ki ne (32) çoò şėy. mesela yastuò işlemesi. 

elimizde dantel toòurduò. işleme işlerdük. dülbent oyalarduò. onnarı 

yaparduò.  

6. 

Hüseyin AY, 95 

AKGEDİK 

Önceden köyde nasıl geçinirdiler? Sizin gençliğiniz nasıl geçti? 

(1) sırf ha bu arazıları ekmeyle geçinirdiler.  tarlalari bahçeleri... başka bi 

şe yoò  

Tarlalara, bahçelere ne ekerdiniz? 

(2) aynı bu bildān zebzeleri ekerdiler. fasulya, patatis. eger bu melmeketin. 

ben doòsan beş (3) yaşindÀyim. eger buranın şeyini sorarsan şindi dünyanın 

en müstesna zamanina sìyz çatdìyz. evel (4) aòşam oldı  mi baò çıra 

ġırardilar çıra. lanba diye işıò diye heç bi (5) şey yoò. camılarda yalnız 
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mum yanardi, yalnız mum. evlerde o tandurlar var yanardı (6) tandurlar. 

tanduri böyle ġapatırdilar. tandurun üstїne aòşam oldu mi çıra ġırardi 

yiġardiler çirayi (7) oriya, oriya bi teneke ġordular bi dene yaòar ġordular 

oriya. o işıòladırdi, o nnar (8) ġonuşurdilar . kadınnar toplanırdi. benim 

babam var˘ıdı. ismi hacı mustafÀydi. hele sen hikaye annat (9) biz de 

diyniyek derdi.  bu şekilde. şindi ben sena ne deyim. ondan sōra (10) o çıra 

devrinden sōra mum çıòti. camıda bele mum yaòardılar terevi namazına 

getdikleri (11) zaman. o mumdan sōra küçücük bir fiske lanba çıhti fiske. 

bele yandı mi (12) his verìy bōyna hisnen beraber. o lanbadan sōra küçük 

şüşeli cam çıòdi. küçük (13) şüşesi var. ondan bi devre sōra beş numarasi, 

yedi numarasi çıòtı dÀ böyügi. (14)  úırk sekizde de úırk sekiz yılında ben 

asgerden geldim. 

Askerliğini nerede yaptın Hüseyin amca? 

(15) asgerligi mi. erzurum’da yapdım. üş sene. kenan evren üsteymen˘ìdi  

orda. benim üsteymenim˘i di. (16) ha bu reis durmuş kenan evren inkılap 

yapti ya. o orda üsteymen˘ìdi. benden (17) evel olannar da dört sene yapdi. 

babam on dört sene yapdi yemende.  babam (18) geldi on dört seneden sōra 

ben doğdum.  benim abimden ben on dört yaş küçüg˘üdüm. (19) bu sefer 

bu gümüşÀnede, trabzonda, buralarda elētiriğ diye bi şe yoò heç bi (20) şe 

arama. o ġırò sekizde geldim tēris oldum geldim gümüşÀniye indim. baòtım 

o bazar (21) yerinde yüz mumluò bi löküs satılìy löküs. yüz mumluò löküs. 

hale benim  vitirinde (22) löküs he şindi durìy. bir asger satiy, yüzbaşı 

almış, ondan sōra yüzbaşı aşşÀlara (23)  getmiş, onu sattırmağ istey. dedim 

ōlum bu ġaş lira. lira yoò o zaman (24) ġuruş. dedi úıp˘beş ġuruş. dedim 

úıp˘beş ġuruş dēl úırò ġuruş olursa (25) ben bunu alìm. dedi yüzbaşiya 

sorìm da gelim dedi. getdi sordi. dedi yüzbaşi (26) ki ver getsin dedi. o 

löküsü aldım geldim buriya. bayramlarda, dügünlerde, terevilerde, 
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camılarda (27) hep oni yaòtilar. ondan sōra getdikce. siz dünyanın en 

müstesna zamanina çattìyz ġızım. (28) bu bolluò n˘Àraydi. bu hayat 

ne˘Àraydi dünyada. o vaziyetdey˘ìdi. baò şindi (29) benim şu bahçΠyi göriy 

misin. baò bahçada ot ha beyle belde. deyrim he (30) şindi ki aşlamaları 

suliyacÀm gelin biçin bişmey kimse. tenezzür edip de bişmeyler. ben (31) 

burdan tırpanı alırdım tam şiye giderdim esgi yayliya. o daġa, yayliya. orda 

oti (32) tirpana vurur eşşeklernen yükler alır gelirdik. üş daşdan, melerden. 

o tarlalari hep ekerdik (33) hepisini.  heş boş yer ġalmazdı. baò melerden, o 

melerden sap getirirdik o harmanlarda  (34) sürerdik. ayni o sizin dedengil 

felan onnar. ēy sìyz dünyanın en iyi zamanına (35) çatdíyz. şindi bu dünya. 

şindi baò ekmeg getiriyler ġapılara getiriyler. ekmeg˘alın deyler. (36) 

ekmeg nerde yÀrum. çayi çayi bildigün ha bu iştigimiz çayi kirpit 

òutusiynan veriydiler, (37) karneynen. inönü zamanında.  

Askerlik anıların var mı Hüseyin amca? 

(38) biz on iki dene çavuş˘ŭduò. on iki dene çavuşun içinde bene bonservis 

(39) verdiler asgerde. döwlet demir yollÀna, poleslie bi de postÀnelere 

tercihen aliydılar. yani başarılı çavuş˘ŭdum. (40) tercihli aliydılar yani. ben 

de  geldim ordan tēris olduktan sōra ben  dedim ki (41) heş kimsenin tesiri 

altında çalışmam. ondan sōra da baò o zamandan bu zamana (42) elli 

senedir arıcılıò yapıydim. elli sene. ha wu çatÀġa çıòartırdım gelirdim. ama 

o (43) zaman dünyada bed bereket var˘ıdı. şindi yoò. baò arılarım var gene, 

hÀle yedi (44) sekiz dene. ben onnara alışmışìm. onnarın yanında durup 

seyrediyrim. yetmiş dörd senesinde buradan (45) o çatÀġa atmış dene arı 

çıòardım. arılar yüz yirmi dene oldu iki buçuò (46) ton balım oldı . şindinin 

yetmiş milyari. şindi yō o işler dÀ yō.  

Bu köy eski yerinden neden buraya taşınmış? 
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(47) ora hēylan oldı . onun başında hem sėl hem daş ordan, o dağdan daş 

(48) ġopup gelib˘indiydi aşşÀya. ora hēylan oldu. o zaman muhtar 

ben˘idim. o (49) dönemin muhtarı ben˘idim. mürÀcat ettim döwlete ekisper 

geldi. geldi orÀy ölştü baòti. (50) dedi emice isterseniz dedi size burdan 

yurdiçine de yazarım dedi. yani istersēyz oraya (51) da nakledebilirsìyz. 

istersēyz burda bi yer gösterin biz yaptıralım. ama dedi yurdiçinde 

getmeniz (52) içün ankaraya getmeniz ilazım dedi birΠz gecikir belki. 

dedim burda olsun iştė gösterdim (53) burÀy. burÀy gösterdim. geldik burÀy 

ölştük. katostıra geldi. burÀy ölştü. erzingandan bir katostıra (54) geldi. iştė 

evleri burÀy yerleştirdik. 

Yeni evler yapılana kadar ne yaptınız? Nerede durdunuz? 

(55) hemen bize çadır verdiler. ġarşiya çadırlara çıòtıò. harmanlara ġarşi 

tarafa. orda aşşÀ oòarı (56) bi sene durduò. orda da o ğadar durduò. ondan 

sōra buraları yaptırdıò. yaptırdıòdan (57) sōra buralara geldik. bura var ya 

ha bura. bu gördān yėr var ya (58) buranın ismi ġumlar. burda bi çöp yō 

udu. gelen gidenden başġa bi şė yō udu. (59) buranın ismi ġumlar. he bele 

arıları gētdim ha buraya ġoydum arılar getdi de (60) sütlügan otuna ġondu. 

ben dedim buranın ismi yeşilyurt. dediler nasıl yeşilyurt olur bura (61) 

ġumlar aha çöp yoò. dedim bu yerleşim buriya yerleşìy ya siz dedim üş 

(62) beş sene sōra görersìyz. bÀ ne oldu haşindi.  

Gençliğin nasıl geçti buralarda Hüseyin amca? 

(63) o úırò sekiz senesinde dedigim zaman bo ğda mo ğda heç yoò. ġıtlık 

çoò. almanyanın (64) urusnan harbetdigi zaman. almanya rusyaynan 

harbedìydi yÀ. bizim ismet inönüden un istedi. bize (65) yardım yab dedi 

almanya. o yun yolladi. onun yerine yunu yolladi. dedi ben (66) un istedim. 

dedi ben eyle annadım. boğda var ama heb sitok yapdilar karneynen (67) 
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veriyler. eyle serbes yoò. ben burdan iştė o zaman yeni param var˘ıdı birΠz 

cebimde. (68) dedim bir eşşeg aldım gidecìym ki tercandan tam tercandan 

oralarda boğda bulup da (69) alıp gelebilecìym mi. bu Àmed˘Āretmeni de 

babası benim yanıma ġatdı. bir eşşegnen (70) berÀber. o da arpa alacak iki 

kile. burdan sürdük getdik. bu ovÀy hep (71) bitirdik bulamadıò. tam 

tercana getdik. ġaraġolu aştıò. orda yatdıò. dediler burdan ġalòarsanız 

dediler (72) boy bēn komu var belki orda bulursìyz dediler. burdan 

sürdüg˘oriya çıòtıò mı. (73) ey deliġanlı zamanım benim iştė asgerden 

geldim. ġızım orda boġda buldum üş kile, (74) aldım. ona da iki buçuò kile 

arpa aldıò. yükledik hayvannara ama kısantada jΠndarma (75) var. orÀy 

gėce geçecìyk yaòaladılar mı elimizden aliylar. onnarı elimizden aliylar. 

gėce geldik (76) orÀy geştik. epey çilelernen sıòıntıynan aldıò buriya 

geldik. ha bu büldìn pancar otları (77) var ya onnarı gider toplardılar. 

evelik, haşhaş gibi şeyleri haşlardılar o undan da (78) birΠz üzüne vurur da 

onu ġatılaştırır da yerdiler. bu bolluò bu işler n˘Àraydi (79) yÀrum. baò 

soyuò puara ekin ekerdik soyuò puara. aynı ordan hayvannarnan, 

hayvannara (80) yükler alır gelirdik buriya. o şartlarnan yaşardı eveli 

adamlar. 

7. 

İsmini Vermek İstemeyen Hanım, 63  

YUKARI ALIÇLI 

Amca duruyor mu teyzeciğim? 

(1) herifim öldü. yalōzum. herifim yoòtur. 

Tarlalarınızı ekiyor musunuz? 
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(2) tarlaları eĶerdik evelden. şindi dÀ biri ehmēy. irel arpa eĶiydik, fig 

eĶiydik, boğda (3) eĶiydik her bi şėy eĶiydik. büliy misin. şindi dÀ biri 

ehmēy. şindik de (4) o eĶini ġaldırdılar yonca ekiyler. o tosun deyìn bi de 

gorunga ekiyler mallara òÀn. (5)  yani o eĶin işini ġaldırdılar. herĶēs, 

Ķimisi istanbol’a ègetdi. Ķimisi şēre ègetdi. Ķimisi (6) izmite ègetdi. o 

yana bu yana yÀ. dÀ eĶen yoò. şindi gorunga eĶiyler, (7) yonca eĶiyler, 

tırpannan biçiyler. getirip yediriyler mallara.  

Hayvan bakan var mı köyde? 

(8) burda durannarın var. insanı olannar duriylar. 

Kaç hane duruyor burada kışın? 

(9) var, var. beş, altı, yedi, seĶiz deneden var eyle. ègene var ġari ġoca, 

(10) ġocaman olanlar burda duriylar.  

Eskiden köyde yaşam nasıldı? Zor muydu?  

(11) ireli burdayĶena işimiz eyle zor˘ŭdū. çoò zor˘ŭdu. yaylaçılıò da 

ediydik büliy misin. yaylaya (12) Ķelif yaptıò, o yaylalara ègider ègelirdih. 

yaylada dururduò iĶi ay yazın. beyle (13) soyuòlar düşünce ègüze dōrìn bi 

dÀ Ķöwe gelirdik he. o yayliya da ègelirdik (14) dağlardan biçerdih beyle 

oraò. biçerdih bi dÀ yayliya ègiderdik. yÀ ot biçerdik. ègiderdik (15) bi dÀ 

malımızı davarımızı ġorduò, saġardıò. ondan sōra yatardıò, ġaòar sabahdan 

bi dÀ (16) dōru bi dÀ biçmeye ègelirdik eyle dÀlara. eyle çilemiz var˘ıdı 

eyle çilemiz var˘ıdı (17) Ķi terler beyle yeriy burdan. heyle çoò çilemiz 

vardı. şindi yaylayı ġaldırdılar. yaylayi (18) ibTal etdik temam. mal 

çıòacaò, davar çıòacaò, Ķörpe çıòacaò. doġuriylar da ifaò oliylar (19) ya o 

Ķörpe. ġÀòıyrıò  saġıyrıò inehleri, sağıyrıò davarları. ġÀp ögden davar 

çıòıy. hey (20) hey hey hey bagıriy çobannar. davarı çıòardın, davarı 
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çıòardın. ġÀp biz de damdan (21) davarları çıòardıyrıò. çobanın ögüne 

ġatiyrıò. beyle toplanıy davar. beyle buriya ögünü Ķesiy. süriyi (22) alıy 

ègidiy dağlara, otariy. aòşama aliy ègeliy. davar çıòtı ègetdi şindi gözle. 

hÀdì (23) mal çıòtı mal. inehler çıòacaò inehler. saġıyrıò ya. inehleri 

çıòardıyrıò, çobanın önüne ġatiyrıò. (24) o da aldı ègetdi daġa. otaracaò ya. 

Bütün hayvanların çobanı ayrı mıydı? Parayla mı tutuyordunuz o çobanları? 

(25) malın çobanı ayrı, davar çobanı ayrı, Ķörpe çobanı ayrı. hepisine ayrı 

ayrı para (26) veriydik. bi de daġa ġoruòçu tutiyriò bi de muhtar tutiyrıò. 

muhtara da salma (27) parası veriyrik. ġoruòçuya da para veriyrik daġları 

gözley. ondan sōra peşine malın da (28) Ķörpe çıòıy. hani ġıcıklar, ifaòlar. 

bu sefer o ġonşu çıòardıy, bu çıòardıy, ben (29) çıòardıyrım. ègetirip 

çobanın ögüne vurıyrıò Ķörpeyi de alıy çoban ègidiy. daġa. ègeliyrik bu 

(30) zÀr yemeĶ edeğ yiyēh mi. azuò mu tutaò. daġa ègidecik oraò bişmiye. 

ot, (31) eĶin, boğda, fièg. ègeldiğ Āle oldu gec˘oldu. ègidecik dÀ yemeyrik. 

burda artuò (32) ne bişirdìse ġoyruò çantiya ēhmeh ġoyruò, zebze var˘ısa 

zebze ġoyruò, alıb daġa (33) ègidiyrik daġa. uşaımız gıldır gıcık da var˘ısa 

èged orda ilınçaò  yap, uşÀ yatır. (34) ġaò bi ağız bi şe ye ġaò. oraġı al elēn 

amına ġoyum. ahşama (35) ġartan biçiyrik. ne ġartan biçersek. burdan tut 

oriya ġartan get get get. 

Teyzeciğim peki kocalarınız nerde siz bu işleri yaparken? 

(36) heriflerimiz gurbetlerde o yanda bu yanda. para ġazaniy para. ġarılar 

da burda beyle (37) sürün.  

Tarlalarda ne yapıp yiyordunuz? 

(38) Āle oliy artuò bolluò var˘ısa çay demleyrik. bolluò yōsa yavan ehmeh 

ya da (39) duru suya şeĶer atıp şelbet edip ehmeh doğrÀyĭp yeyrik. 
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saġınımız var˘ısa yoġurt (40) götüriyrik. saġınımız yōsa şelbet yeyrik. he 

eyle duruma ègöre yanı. zenègün müsün fükÀre (41) misin. var mı yoò mu. 

suynan ehmeh. suynan ehmeh, hazır yemeh.  

Fırınlarınız var mı teyzeciğim? 

(42) bizlerde yoòtur da bazı yerlerde var ġonşuların. ègidip fırın. çam 

odunu dÀ. o çam (43) odunnarnı ġurudıyrıò, Ķesiyriò, yarıyrıò, ġuriy. fırına 

atıyrıò yaniy. bi dene uzun odun onnan vuriryıò (44) fırının o yanına 

vuriryıò bu yanına. o fırın ġızìy. fırını vuririyrıò dÀ. (45) o gardiviç bi de 

gadama var fırını çeĶiyrik. ataş oldu Ķül oldu (46) ya. çaput bağlayrıò o 

sırıġın ucuna fırını süpüriyrik.  

Ekmek yapar mıydınız fırında? 

(47) tabı tabı Ķüreg var ya Ķüreg odundan dÀ. bu ağzı enli beyle. altına 

(48) Ķepek seperik.  hamuru Ķeser ġoruò bu Ķüregin üstüne. bu Ķüregnen 

ègider íh íh (49) yitleyrik fırına yitileyrik fırına. ehmehler beyle tombul 

tombul oliylar. bişiy ġabariylar. 

(50) -şėy panġada var ya ègitdim panġıya. panġada he beyle oòuyan senin 

Ķibin ġızlar, (51) ōlanlar. sen de ègeldin mi pangiya. sıtac göriymişler. orda 

ne˘edeciyseler. dolu (52) millet eyle yanı Ārenciler işte. 

Önceden köyünüzde düğünler nasıl olurdu? 

(53) dÀ evelki Ķibin, evelden dān yapardılar bir hafta. davul zurna 

vururdular. ōlan tarafı (54) başġa ġız tarafı başġa oynardı. şindi dān yoò bi 

şė yoò. atlara bindirürdüler. (55)  atlar cırıt oynardı. burdan bi yenişe 

burdan bi yoòuşa. bu ègelini atlarnan dolandırırdılar. (56) irel araba 

yoġ˘ŭdu atnan. dörd beş dene yenège binerdi. ben de ègelin oldum. (57) 
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yüzüme atdılar puşiyi. ġırmızı bi puşi atiylar. ègelin olduġun belli olsun. 

ègelinlik (58) yoò. he beyle eteh, fıstan. benim puşum ayri oliy yenègelerin 

puşusi ayrı oliy. (59) ègelin olduġu belli olacaò. o  yenège ōğun ki başġa 

irengden. benimki de kırmızı. (60) ata bindiò. atnan ègidiyrik. damat da 

çıòar bu baciya. atnan ben burda tikilirim (61) atın üstündeyim. haman 

ordan çerezler tökülür. çerez, şeĶer, para. uşaòlar ègelir toplarlar. seni (62) 

yitlerler o yani ben alìm, o der ben alìm. ondan sōra bu eşìn (63) dibine de 

ġorlar bi dene bardaò. onu da artuò bi dene tak diye (64) vuracasın 

ġıracasın girecesin içeri. ayaġınnan vuracasın. ondan sōra de ègelin burda 

tikilir ègirmez (65) içeri. mayalıġ ister, mayalıġ arar. onu da verirler. dana, 

mozuġ, ineh iştė eyle. (66) bi dene düge veriyler işte. ham bi düge. 

böyüdüb ineg˘edecesin.  

8. 

İsmini Vermek İstemeyen Hanım, 60 

SARIÇİÇEK 

Eskiden köyde bir kadın doğum yapacaksa nasıl olurdu? Şartlar zor muydu? 

(1) eskiden yÀrum köy ebeleri variydi. çoġ eskiden. beyle sağlıò ocÀ, 

hastÀne, -ġar, ġış (2) yolları ġapadurdı- tanımazdılar. burda köy ebeleri 

hallederdi. sōradan işte hastÀnelerimiz çıòtı. sağ olsun (3) devletimizden 

alo deysen gelib˘aliylΠ. siz de biliysiz onnarı.  

Doğum adetleriniz var mıdır? 

(4) lohusalıòdan ġıròı çıòtuòtan sōra ġuranını ohudurdular çocūn. 

büyüklerimiz ismini ġordı. öyle geçerdi yani. (5) çay, pasta masta iştė bi 
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şeler ikram ederdiler. eskiden pasta da yōğ˘ŭdu da (6) iştė evde ne 

bulunūsa.  

Önceden köyde geçiminizi nasıl sağlıyordunuz? 

(7) önceden tarlaları ekerdüg. cavdar ekerdüg, buğda ekerdüg, arpa ekerdüg 

eskiden. bundan diyelim otuz (8) sene önce. ama şindi yoò. şindi ġuşlar bile 

aj ġaldı. şindi yoò yÀrum (9) şindi hayvancılıò var şindi. iştė gorunga, 

yonca, çayır oti, saman iştė onnarnan hayvannarımız (10) idare ediy. şimdi 

hayvancılıònan geçiniyrük. eti, südi, peyniri, yaġı bunnarnan geçiniyrük 

ġızım.  önceden (11) ġara saban variydi, ökküz ġoşarduò, gem variydi gem 

sürerdük o şėylerin üstünde. buğdanın (12) üstünde birisi gemin üstüne. 

harman, harmanda gemi buğdanın üstüne ġorduò. ondan sōra birisi (13) de 

çıòardı o öküzleri sürerdi. onu saman yapardi. deni bi tarafa samani bi (14) 

tarafa. keşke o günner olsaydi. yoruliyduğ˘ama hastalıò neyìydi bülmeydük 

yÀrum. bi yerimiz (15) Àğarmaydi. aslan gibi demür gibi çalışiyduò. derdük 

kü keşke şimdi ahşam olmasa da (16) biz işimize devam etsek. o ġata 

sağlıhlıyduò yÀvrum. şindi yaşlanduò. gendimizi gezdirüyrük yÀ (17) 

rebbiye şükür. şeker, tansiyon kimse bi şe tanimazdi. cavdar variydi ya 

güzlük güzlük. (18) güzlük derler ona. o güzlük çoò sağlıòliydi. onu 

yiyenin şekeri mekeri hėş yōğ˘ŭdu. (19) demür gibin. unuttuò dÀ şeklini 

şemalini unuttuò.  

Hangi hayvanları bakıyorsunuz teyzeciğim?  

(20) ineg baòiyruò inegler doğuriy dişi, erkek dana yapiy.danaları da 

dişilerini ineg yapıysan. (21) inēn çōğiysa onnarı da ve yahut da o tosunnarı 

da ġurbana veriysen. ele (22) yÀvrum. tayuò baòıylar. iştė herkezin gücü 

neye. ġoyun var, bizim ġoyunumuz ġaybolmadı. ġoyun (23) var kĀde yani. 

geçi de var ġaruşuò.  
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Gençliğiniz köyde nasıl geçti? 

(24) ġara lanba variydi yÀvrum. tandur variydi. tandurun üstüne isgemli 

ġorduò masa gibi ona (25) biz isgemli derdük. aynı masa şehlinde. onun ha 

bu kilimlernen beraber üstünü örterdük. (26) herkes ha wu yannÀnı 

dolanurdi altına girerdi. burasi altında. burdan oòarısı da el˘işìyn (27) yap. 

ondan sōra ġara lanbÀy ġorduò o isgemlinin üstüne. el işilēmizi yapardıò. 

(28) bi de buğdadan ġavurga ġavurur orda yerdük. kimi işleme işlerdi, kimi 

dantel toòurdi iştė (29) eskiden o lanbanın işıġınnan. şüşeli lanbanın 

işıġınnan. 

Tandırlarda ekmek de yapar mıydınız? 

(30) tandurlarda ehmeh şindü gene yapan var. a bunun annesi yapiy. ben de 

yapiyram (31) tandurum ġırıldı benim. bekleyrem tandur gömeciem şėyden 

geliy ığdırdan. ığdırdan büyüg arabalarnan getirüb (32) de satiylar.  

Önceden düğünleriniz nasıl olurdu? 

(33) önceden dānler bir hafta dÀvul zurna çalardi. ġız atnan giderdi. yenge, 

ġız atnan (34) giderdi. iki dene at. o da ata binerdi, o da ata binerdi. ehram 

(35) derük ehramnan bele pardusa mardusa gelinlih yoò. geline ehram 

sarardılar. ha bu döşek (36) çarı gibi. ama o yundan toòuma. şėy esgi 

geleneklerimiz işte. bi de bellerine (37) şal sarardılar. bi de bi ha beyle 

yelek gibi bi şey giyinirdiler ona (38) da tütünlük derdiler.  

Yengeye damat tarafı oyun yapar mıydı? 

(39) cenaze yapardılar. cenaze buriya yatardi. yėngiye derdiler ki bunun 

kefini, bunun yıòıyanı, mezer (40) eşeni bunnar hep paranan ġaòiy. yenge 

parÀy verürdü, cenaze ġaòardı. ġızlar aralÀnda çerez (41) bi şe alır yerdüler. 
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Peki damada da oyun yapılır mıydı? 

(42) damada yoò. damada oyun yoò. damadın şėylerini unudursa 

ayaòġablarını güzledürdüler. ama damaT gelinin (43) yanı sıra gelmezdi 

ġızım görmezdi bir ha wu gettā gece görürdї. ondan sōra (44) dÀ yoò. şindi 

haman el ele ġol ġola haydi. o zaman eleydi. bi (45) ha wu gelin olup geldā 

gece damadı tanurdu. nerde tanıyacaò. basġı çoò. şindi (46) gendisi göriy, 

gendisi beyeniy, gendisi alıy.  

Bahçelere ne ekiyorsunuz? 

(47) fasulye burda olìy. eğer hemen baharın, bahar ey gelürse, don olmassa, 

fasulyayı vurdun (48) mu üşìy, he doniy. şimdi soġan, marul, pancar, 

lahana eküyrük. patatis. patatise eskiden (49) úartol deydük.  

Hıdırellez, nevruz gibi bahar gelişini kutlar mıydınız? 

(50) yoò yÀvrum yapmazduò. yoò canım benim. onu yapmazduò da tek 

şėyi yaparduò. yılbaşi (51) evleri gezerdiler para bi şeler alurdular çoluò 

çocuò. onu yapardılar. o hıdırilyaz yoò (53) bizim burda. 

9. 

İsmini Vermek İstemeyen Bey, 71 

AVŞARBEYLİ 

Önceden tarlalarınızı nasıl ekip biçerdiniz? Hangi zamanlarda ekerdiniz? 

(1) öküzlernen. bi sene herge bıraòurduò. bi dÀ irelki sene onu ekerdük o 

taraf (2) ġalurdu dinlenmiye.  

Neyle ekiyordunuz?  
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(3) sabannan. öküznen. ġara saban. öküzlēmiz var˘ıdı. 

Hangi aylarda ekerdiniz? 

(4) güzün ekerdük cavdarı. yıllıò derdük. baharın ġızıl buğda, arpa, fig 

onnarı da baharın (5) ekerdük. 

Hangi ayda biçerdiniz peki amcacığım? 

(6) seĶizinci ayda biçerdük. getür harmanda ġurut. öküzlernen, gemnen 

sür. gem var˘ıdı. ondan sōra (7) harman makinasiynan samanını, boğdayı 

vururduò. 

Dağlardan odun getirir miydiniz? 

(8) burası zaten ġaçaòçı köwüydi. hep ormandan Ķeserdük ormani 

gelennere satarduò. yuòarı tezene var˘ıdı, (9) alıçlı. yuòarı alıçlılara 

satarduò biz. hep orman aşşÀları. evrenninin başina ġadar giderdük. evrenni 

(10) ġara mı stafa deresinde. bu köwün macerası çoò.  

Ne maceraları var köyün amca? 

(11) e ġaçahçılıò yapiydıò. atlarnan kereste getürürdük. kĀlülernen 

dĀşürdük. ġolcularnan, jandarmaynan. ġolcular izin vermeydiler. (12) 

kimisi rüşvet alırdı kimisi almazdı.  

(13) -ajluğìyz var mı. 

Köyünüzde hayvancılık var mıydı? 

(14) gendi davarımız var˘ıdı. herkezin davarı. beş˘jüz dene davar çıòardı. 

ġırò haneydi burası. beş˘jüz (15) davar, yüz dene inek işde öküzleri 
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ġatmazdıò. öküzleri herkez gendi otarurdu. davarların çobanı (16) varıydı 

da öküzleri otarmazdı.  

Bahçelerinize hangi sebzeleri, meyveleri ekerdiniz? 

(17) pattes işde ekerdük. şėy úartol. pağla ekerdük fasulye.   

Köyde düğünleriniz nasıl olurdu? 

(18) bizim burası. ha wurda böyüh bi harman var. orda bi hafta oynarduò. 

cuma (19) günü başlardı perşembe günü biterdi. damadın lastiklēni 

çalarduò. ayaġġabı yoġ˘ŭdu ki. düğürçü (20) gelennere oyun yaparduò. 

sobayı bağlarduò sırtına. tilki gelürdü. tilkiyi tuttuò mu heybesine. 

Köyde avcılık var mıydı? 

(21) dışardan geliyler burda yapan yoò. Tavşan vuriyduò önceden de başġa 

bi şe de vurdūmuz (22) yoġ˘udu.  

Bahçelere yabani hayvanlar iniyor mu? 

(23) haşindi getdim armudu ġırmış ayu. bahçamız yoò zaten Ķüçücük 

bostanlarımız. subasarımız (24) yoò. suyumuz var da şindi ġaldı köwde dul 

ġarılar bunnara heş bişe de (25) denilmey. yıòılan evlerin yerleri duriy ya 

oraları bostan ediyler. suları taòıylar oriya fare (26) deliklerinden sular 

gidiy yenişe. 

Kışın köyde kalan var mı? 

(27) bi hocaynan aşşÀda bi ġomşumuz var o malcılıò yapiy ya o ġaliy. iki 

hane. (28) araba var işde arabaynan gidip geliyler.  

Pazarınızı nereden yapıyorsunuz? 
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(29) bazara salıya gidenner oliy. kelkite gümişÀniye gidiyrik işte ordan 

göriyrik pazarımızı. yiyecē gidiyrik. 

10. 

İsmini Vermek İstemeyen Bey, 56 

YAYLADERE 

Köyün eski adı neden Vesenni? 

(1) rumca dÀ. burda rumlar yaşaydı. bura asaz müslümanlar baò şöyle 

deyim sana sanasın (2) dere, cinozun dere, ayliya bölgesi, zevördön 

bölgesi, zifenös baò hep rumca. bu bölge (3) şuranın ismi zifenös şu ġarşıki 

bölge şu yaslama zifenös, şurası zevördön, o rası ayliya (4) şu ġarşı da 

seller. baò gazi, gamanös baò bölge erazilerinin ismi. aşşÀsı ġurt (5) 

köprüsü, ağlat tarlaları. şurda bi Taşımızın ismi vardır. ġapaklı Taş derler. 

kostantin dağı (6) irelde var. 

Önceden tarlalara ne ekerdiniz? Neyle ekerdiniz? 

(7) arpa, buğda. buğda pek nadir de cavdar. cavdar, güzlük, sarıbaş. öle 

derdiler. bunnarı (8) ekerdiler başġa bi şe yoò. öküz sapanıyla. öküz ve 

sapanla. sabah ġaòıyodu,  (9) gidiyodu. koşuyodu öküzleri. iki dene öküz 

yan yana sürüyodu. ondan sōra harmanda gemnen sürüyodu (10) onu 

eridiyodular. saman haline getiriyodular. şindi makeneye atıp furuyolar 

saman gibi dÀ. diyelim (11) gem. sapı ezmek için gem. Tırmığı vardı, ilganı 

vardı, yabası vardı. harman makenası (12) var ġolnan çevirmeli. bunnar 

yani. burda işti ziraatla ilgili o zaman úartol, lahana, (13) pakla türü şeyler 

olurdu. meyva türü yoòtu eskiden. yabani meyvalar vardı: elma, ahlet (14) 

armudun yabÀnisi, ġızambuò, yaban erigi o tür şeyler dağlarımızda olur. şu 
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anda oliy (15) da öle az yani. doniy ama bu sene yoò heş bi yerde zaten. 

(16) at güciyle yapardılar. bizde genelde at. at, eşek. eşek pek nadir. bizim 

kĀde (17) öküz arabası yoòtur. 

Hangi hayvanları besliyorsunuz? 

(18) koyun, geci, sığır bizde başġa bi şe yoòtur.  

Hayvanlardan elde ettiğiniz sütten neler yapıyorsunuz? 

(19) yÀ, peynir işti o. yÀ yaparlar, peynir yaparlar, ġarın yaparlar, süzme 

yaparlar. bizde (20) mesela peynire minzi derdiler o dönem.  

Düğünleriniz nasıl olurdu önceden? 

(21) dānnēmiz üş gün olūdu. mesela bi gün ögüne kız çıòardı. ikinci günü 

oğlan (22) üçüncü günü de dān biterdi. atnan. kızı aynen allÀn emriynen 

gidip isteydiler. görücü (23) usulüyle şeyiyle. üş gün dān oliyo mesela. 

evelden atın üstünde gelini götürürdüler şindi (24) o nlar kalktı arabaynan.  

Ne yemekler yapılıyordu? 

(25) o zamanki yemekler menşurdu gorba çorbası. mısırdan olan çorbaya 

ġorba çorbasi. ziron. o (26) zamanki dānnerde çocuğıyduk meşurdu o. 

pilÀw pirinş pilÀw. baklava, sarıburma derler, tatlı. (27) onnarı yapardılar 

işte.  

Asker uğurlaması yaparlar mıydı? 

(28) asgeri işde ūrlardılÀ. yerdiler, çalġı çalardılar. ġuran oòudurlar. o şekil 

yani yollardılar. haca (29) gidenleri haca gidiyken yolçulardılar.  

Köyden başka yerlere göç oldu mu? 
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(30) bura sana şöyle deyim seksen bire kadar göştüler. seksenden sōra 

tekrar geri döndüler. (31) hep bura ġapatan getti. tekrar yeniden seksen 

beşten sōra yeniden yapılaşma oldu. camımız (32) yeni yapıldı o dönem. 

ondan sōra sırayla binalar yapıla yapıla bu duruma geldi. (33) işte eyle 

ġızım başġa ben ne˘blìm. 

Bu dükkan sana mı ait amca? 

(34) bundan yüz yıl önce şura yol, şu araydı. şurda benim dedemin hanı 

vardı. (35) tükkana o zaman han derdiler. dedem ekmek çıòardırdı satardı. 

atlari içerde bi de (36) ona han derdiler handa da atlari yatarırdi. insanları 

yatırırdi. ekmek tabi o zaman (37) şartlarda bakkalda bir şey olmaz cüzzi bi 

şey. ġavurma yapardı dedem. yani şu (38) tükkanın ġuruluşu yüz yılları 

geşti. dedem babam ben üçüncü nesil götürüyorum. yetmiş yıl (39) sōra 

ben burÀy canlandırdım. ben şurda duriydım. yetmiş yıl sonra tekrar 

dedemin yerini (40) canlandırdım. dededen toruna ġadar getti yani. yani 

yüz senelik bi macera. babam bizim (41) ticaretten gelme. benim dedem de 

ticaretciydi. bayburtdan atnan getirirdiler mÀzemeyi. o zaman öle. (42) 

atnan gider alurdular getirirdi mÀzeme tükkana ne satabiliyseler. buriya 

kilesenin ġıranı derler baò. (43) o evin yeri kilisedir. yıòtılar tabi sōra sōra. 

şurdan ġızım ben su aldım (44) buriya ġÀveme. şuraya eştim mezar çıòtı, 

ters mezar. üş dört dene sıralı çıòtı. (45) ters ayaòları ġıbliye ġarşı.  

Önceden Rumlarla, Ermenilerle beraber yaşamışlar mı bu köyde? 

(46) heralda dört neferi müslüman varmış burda rumlarnan çoò eskiden. 

bizim buranın en eskileri (47) çelikler var onnar. mesela bizi diyerler biz 

konyadan gelme. biz yıldız olaraò bizim (48) aslımız konyalı. burda 

aydınlar, erdemler var onnar malatyadan gelme. kimisi bilmem 

çanakkaleden. buranın (49) eskileri duydūmuz kadarıyla şu amcalÀn 
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soyismi olannar çelikler buranın yerlisi. benim bi büyük (50) dedem gelmiş 

buriya. gümüşÀniye din görevlisi olaraò. 

Köyde cenaze olduğunda neler yapılır? 

(51) bizim camının altında yemekÀne vardır. cenaze sÀbí durumu iyiyse 

yemek verirler loġantadan. şimdi (52) o  teşkilatı da ġurdular burda da 

bişme şėyi var teşkilatımız. et, pilÀw bişer, (53) millet yer. mesela ben 

geçen sene ōlumu everdim. burda köy dānü yapdım. (54) yemekler bişti 

camının altında heb masalar hazır kıta. bişirdiler orda milleti yedürdüm. 

(55)  şu meydanda dānü yapdım.  

Ne yemekler yapıldı? 

(56) et, pilÀw, çorba Tatlı derler bizde sarıburna derler. onnarı yaparlar 

baklava türi gibi. (57) şurda horon millet çevirdi. ġurdilar masayi ha buraya 

damadı oriya ġoydulÀ tıraşa çıòartdilar. (58) takıları yapdı millet. 

11. 

İsmini Vermek İstemeyen Işık Soyadlı Karı Koca 

85-80 

TEKKE 

Önceden tarlalarınız var mıydı? Tarlalarınıza ne ekerdiniz? 

(Hanım) (1) var. he yÀ. ögden buġda ekerdük, biçerdük, sürerdük. var˘ıdı. 

te otuz sene ögünü.  

(Bey) (2) bundan atmış, atmış beş sene ögünü.  

(Hanım) (3) buğda 
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(Bey) (4) buğda da arpa da ekilürdü. bağ, bağçe yapılurdı. ġavun, ġarpuz 

ekerdiler eskiden. 

(Hanım) (5) şindi de subasar yerlerde şeydiyrük dÀ o ġıraçlarımızı eken 

biçen yoò. 

Bahçelere ne ekiyordunuz? 

(Hanım) (6) meyvemiz var ondan sōra fasulye ekiyrük. patates ekiyrük. 

úartol da deyrük patates de (7) deyrük. pağla da deyrük fasulyeye 

(Bey) (8) şindi ismi oldu fasulye. paklanın ismi oldu fasulye şindi. 

Önceden köyünüzde düğünler nasıl olurdu? 

(Hanım) (9) ey nasıl gelir isterdiler, sözünü keserdiler. belle ki bu hafta 

kestiler sözünü dügünü (10) ġurulurdu. dÀul zurna gelürdü. şindi de gene 

geliy dÀul zurna. havuz o aşşağılarda, (11) aşşağıda. oriya gidiyler orda 

ediyler dügününü, gidiy.  

(Bey) (12) aşşağıda nerde ha burda beş˘jüz metre irelde. ha wu araba 

istasyonu var. (13) araba istasyonunun yanında. beş˘jüz metre ireli getti mi 

zimona doğru getti mi haman sağda. 

Köyünüzün yeri hep burası mıydı? 

 

(Hanım) (14) bizim oòarlardaydı. ewümüz mewümüz oòarlarda var da.. 

(Bey) (15) yuòarlardan geçen de yuòardan daşın başı dėrler ordan bi daş 

geldi. bi ġamyondan (16) fazla, böyük. bereket versin altta da evler var. o  

celal işıġın kardeşi var (17) bizim eniştemiz o da. benim böyük ġız onda. 

emicemizin oğlu. akraba evliligi. bu (18) teyzen de benim amcamın ġızi.  

Önceden hangi hayvanları besliyordunuz? Şimdi hayvan var mı köyde? 

(Hanım) (19) yōò. 
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(Bey) (20) geçi varíydi, ġoyun varíydi. şindi geçi meçi yoò. ormanı tahrib 

ediyor geçi. ġoyun (21) da varíydi. aşşÀ oòarı otuz úırò seneden fazladır 

yoò ama gidiy vatandaşdan aliyler, (22) getürüp ġurban yapiyorlar. geçi 

aliyorlar, tosun aliyorlar. 

(Hanım) (23) ineg saòlayduò da şindi dÀ ġaç seneden beri bizim inegimiz 

yoò. biz gendimize dÀ (24) baòamayruò. 

(Bey) (25) varíydi bin deneden fazla büyükbaş hayvan. dÀ ifaòları. şindi dÀ 

yoò. şindi en (26) fazla yüz tane mal çıòar çıòmaz. burası gümüşÀnanın en 

böyük köwü burası. yirmi (27) yıl belediyelik yapdı. belediyelikden düşdü. 

nüfusunu tamamliyamadi, belediyelikden düşdü.  

 

Kendiliğinden olan, yediğiniz otlar var mı buralarda? 

(Hanım) (28) burda ot da oliy her bi şey de oliy. ehmeden, evelik var. bir  

(29) tek o   evelik. başġa bi şe yōò.  

(Bey) (30) var var. evelik var, yemlik olurdu esgiden yerdik. yemlig 

derdiler. ġuzuġulÀ olur, (31) eşgi olur mayhoş. şindi görünmüyor, şindi 

yoò. ispanaġ otu kendilìnden yetişen ispanaġ. şimdi (32) de onu dÀ 

tezeyken kimse yemiyor. bostanın içinde ġalıyor. her birisi oliy bi (33) 

metre yügsekliginde bostanın içerisinde fasulyΠnin içerisinde.  

 

Kış hazırlığı neler yapıyorsunuz? 

(Hanım) (34) teze fasulyayı ġurudiyruò, ondan sōra çırtiyruò. birez haşlayıp 

dolaplara ġoyruò. havöyle uğraşip (35) duriyruò ben˘ne˘blìm.  

(Bey) (36) konserve ġoyuyorlar. şişelere ġoyuyorlar.  

Meyveleriniz var mı? 
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(Hanım) (37) var var. datlı alma var, göbek alması var. armut var. 

bahçamızda armut da var.  

(Bey) (38) tırafanın altında bahçamız var. oriya bi kilometre yoò. beş altı 

yüz metreden fazla. (39) yarım saatte gelemiyor. yürüyemiyor. işleri 

mişleri ben yapiyrum. heşindi bir iki üç (40) seniye ġadar da mal 

saòlıyorduò. bıraòtuò dÀ. memesini tutamıyor elleri kakuçlanıy. saġsaydı 

ben (41) her geriye ġalan işlerini yapıyordum. bağ bahçeyi ben yapiyorum.  

Köyde cenaze olduğu zaman ne yapılıyor? 

(Hanım) (42) şindik cenaze. şindi bizim köwde camı var. o camıda cenaze 

oldu mu cenezeyi (43) götüriyler o camıya. o camıda bişiy, ġotarılıy, yeniy 

üş gün. üş günden (44) sōra herkes geliy evine. ha wu aşşÀda camımız var.  

Önceden tandır var mıydı evinizde? 

(Hanım) (45) var˘ıdı. o oòarki evde tandurumuz var˘ıdı. eğmeh yaparduò, 

başında dururduò, yaòarduò ondan sōra (46) da sobÀy çeker ġorduò o 

tandura. iskemli var˘ıdı örterdük orda otururduò. şindi (47) buriya ineli tē 

oldu Àn nerdeyse otuz beş ġırk sene. Taşlar geliy ordan. bÀm (48) 

neydecekler o Taşları da. Taşın üstünde de emicemin ġızı var. onun evleri 

var (49) o Taşın üsdünde. bi mehle Taşın üsdünde. bizim evlerimiz de 

Taşın üsdünde ama (50) bizimki yerli Taş.  

12. 

İsmini Vermek İstemeyen Hanım,63 

SÜNGÜBAYIR (TANERE) 

Önceden tarlalara ne zaman giderdiniz? Ne ekerdiniz? 
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(1) önceden tarlalara sabah namazı ġaòarduò, giderdük tarliya. arpa 

biçerdük, arpa ekerdük. arpa biçerdük. (2) biçerdük, toplarduò, getürürdük. 

getürür tarliya öküznen sürerdük. bi de evin işlerini de yaparduò. (3) mal 

baòardıò. dam süpürürdük. çocuò baòardıò. hepsini yapardıò.  

Tandırınız var mıydı? 

(4) var˘idi. tandurda ehmek büşürürdük. tanduru yaòarduò köz olurdi. 

hamur yōgururduò, vururduò kenarlÀna. 

Hayvanlarınız var mıydı önceden? 

(5) şindi yoò. tosun baòarduò, ineh baòarduò, at baòarduò. baòarduò 

onnari. dağlardan atnan getirürdük dÀ odun modun. ġatir yō idi.  

Düğünleriniz nasıl olurdu? Yemekleri kim yapardı düğünlerde? 

(6) yemehleri keyvenimiz var˘ıdı. kadınlÀn hankısı keyveniyse onu 

getürürdüler işte büşürürdüler yemehleri. yardımcı da (7) var˘ıdı. köyliyi 

yedürür. köyli de işte tulumnan oynardilar harmannarda. işte öyle oldun mu 

(8) yedürürdüler, içirürdüler işte yollardılar.  

Kız istemeye nasıl giderdiler? 

(9) ġız istemeye de mesela tanudūn bi ġız variysa giderdin onun ġapısına 

artuò ōlun (10) var˘ısa. allahın emriynen beraber geldik ġızıyn istemiye. o 

zaman ġapiya bir iki kēn (11) giderdik. ġız gene ha bu köwün içindeyse 

tanurdun ama yabançı köwden iyse ele (12) heman tanıyamaydın. mesela 

şey getürürdü dÀ o zaman ġÀve yoğūydi çay yapar getürürdüler. (13) o 

zaman öyleydi.  

“Yenge gitme”, “tilki gitme” yapılır mıydı düğünlerde? 

(14) tabı tabı. yenge de giderdi damat da.  
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Oyun yaparlar mıydı? Ne oyunu yaparlardı? 

(15) yapardılar. ne˘blìm he˘ble işde dönerdiler bi şeler ederdiler. ġaşuònan 

bi şeler (16) yapardılΠr. ne˘blìm hēyle bi şeler işde. ġaşuòlar çalardılar. 

Senle yenge geldi mi? 

(17) beni ġaçurdular. ben yenge menge görmedim.   

Nereye kaçırdılar seni? 

(18) burdan ġaçurdular ha wu yanki eve. öyle iştė.  köwün içinin ġızıyım. 

Peki sen “yenge” gittin mi hiç? “Yenge” gittiğinde sana ne oyunlar yaptılar? 

(19) ġonşunun gelinini gitdim, getürdüm.  ėy mesėla şeker, çay getdülēr, 

ġÀve getdülēr. mesėla oyun (20) etdiler. işdė dönderdiler, oyun etdiler. 

şelbet yapdı içürdüler.  para istediler, para verdük işdik (21) Āle yÀni.  

Gelin gidecek kıza ne çeyizler yapılırdı? 

(22) ceyiz mi. ne gerē var˘ìsa yapılırdı ġızım. çömberi, çorabi, elbisesi, 

tutaġi, havlusi. ne (23) gerē varsa yapardilar ġızım. çorap örerdiler, tutaò 

tikerdiler. Tuzluò da örerdiler.  

Bayram hazırlığı neler yaparsınız? 

(24) bayram hazırlıġi mesėla dolma yaparsan, mesėla datli yaparsan. 

bahlava yaparsan, sarıburma yaparsan. yaparsan (25) işdik.  

Peki kış için ne hazırlık yapardınız? 

(26) hÀ yemeg üçün mü. yarma dögerdük. o yarmalÀ küplere ġorduò. ġışın 

alūr alūr (27) güveclerde bişirürdük. çorba bişirürdük, pilaw bişirürdük. 

mesėla makarna haşlarduò. gendimiz keserdük, o (28) zamannÀ gendümüz 
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keserdük. şindi her şey hazır. seven de kesiy yapiy şindik. erişte (29) 

ederdük, ziron ederdük o zamannar. eveliğleri toplar dolma yaparduò. 

Dağlardan, tarlalardan topladığınız kendiliğinden yetişen otlar var mı? 

(30) evelik var. başġÀ gongoroc otu varıydi, toplardıò, haşlardıò 

ġavururduò. bancar. başġa işdik küllüce. (31) küllüce tarlalardan toplardıò 

ġavururduò. ġızılca onnarı toplarduò, ġavururduò. onnarı toplarduò işdė 

ġızım. abamehmeği (32) Taşlardan toplar da yerdük. onnardan yemeg 

olmazdı. ġuzuġulÀ toplar yerdük. ġuşbunnu toplayruò, (33) toplayduò. şindi 

hep çürühler heş yoò bi dene yoò.  

Köyde cenaze olduğunda neler yapılır? 

(34) sÀpları ağlarlar. getürürler ġapının ögüne, ġapının ögünde mesėla 

sÀpları ağlarlar, baòarlar. ondan sōra (35) da işdik Āle. götürürler ġorlar 

yerine. yedisini de oòudurlar, ġıròını da oòudurlar.  

Hıdırellez yapar mıydınız önceden? 

(36) hıdırilyaz var. o günü işe getmezdiler esgiden bi de ġapiya anahtar 

soòmazdılar. Āle (37) yani. gülün altına fasulye ekerdiler. dilek tutardilar. 

bi de yılbaşında da deliġanlılar (38) gelürdüler mesėla para isterdüler 

verirdin, yarma verürdüler. gider satardilar, aludılar bi toòlu ġavururdular. 

(39) işde onnÀ yapardılar o zaman öyleydi.  

13. 

İsmini Vermek İstemeyen Hanım, 62 

TANDIRLIK 

Önceden tarlalarınıza ne ekerdiniz? 
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(1) yÀwrum tarlalarımıza arpa ekerdıò, güzlüg ekerdıò. güzlüg dėrler, 

cavdar dėrler. boğda ekerduò. sapanla (2) ekerdiler. öküzlē ġoşardiler. 

ondan sōra onnari oldū zaman biçerduò. ha bura harmaniydi ha burda (3) 

sürerdik o sapi, güzlā, arpÀy, boğdÀy harmannara tokerdük, gem vardır 

altlari Taşli. (4) onnarlan bura sürülürdü. öküzleri ġoşarduò, öküzleri 

bağlarduò. he beyle dönerdiler burda. bura baòma (5) bahçe oldu şindi. 

ondan sōra oni şeye vururdiler. makene variydi harman makenesi. harman 

(6) makenesine vururdiler denini bi tarafa ayırırdi, samanıni bi tarafa 

ayırırdi. ondan sōra samani (7) sebetlerimize doldurur mereklere ġorduò. 

ġışın hayvannara yedürürdük onnari. cavdarı, boğdÀy öğutdūmuzu 

öğudūduò deermennerde (8) ondan sōra öbürlēni de ambarlarımız vardı. o 

öyle tahdadan ambarlarımız ġoca. onnara doldururduò (9) ġışın yerduò. 

ġışın onnarı yerduò yÀwrum. üç˘ay oraò biçerduò biz. üç ay (10) baò. ekin 

biçerduò, ot biçerduò. tirpan. çayirları tirpana vururdiler ama diyar yerleri 

oraònan (11) biçerduò, diyar. üç˘ay oraò çekerduò ha. şu gördān ġarşiler 

hep orman oldu. (12) oralar yÀwrum hep tarlÀydiler. güzlük tarlasiydi 

şuralar. oralarda biçerduò. baò şuralar hep aşşÀ  (13) orman dìldi. ha buralar 

hep tarlaydi. şu elimin dōrileri. şindi oralar ekilmedi biçilmedi (14) orman 

oldi. baò şu o yanda sırtlamada ġoytaò gibi bi yer benim ġaytanamındır 

(15) o tarla. orda o  ġatar yoò şindi ama hawralar bütün odun oldi. (16) ha 

wu tarlalar hiş görünmey. öyle yÀwrum ondan sōra patatis ekerduò. burda 

úartol (17) da dėrlerdiler. şindi patatis deyruò. lahana ekerduò. bÀçelerimiz 

şu aròada kesonsırt deruò bi (18) mārit var ordÀydi. orda patatis 

bÀçelerimiz ordÀydi. ordan aşşÀ dere aòardi. şindi köwün (19) içine bağladı 

millet. köwden dışarı çıòmaylar. köw içinde tarlalar. oralar patatis lahana 

ekerduò. (20) sonbÀrda onnari biçer, lahanaları don olur. kar yÀr üstüne 

lahananın. elēn eldiven taòar, (21) lahanalari oraònan keser keser atlarlan 

Taşurduò eve lahanalari. böyle maran kibin kilar kibin (22) yerimiz vardi. 
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oralarda ġorduk ġışın sarma yaparduò, yemēni yaparduò. kapusġa. bĀle 

yürek lahana (23) olurdu. top lahanasi. patatisi gene sonbÀrda çıòarurduò. 

gene onnarı da gene kilerlerimize doldururduò (24) ġışın yerduò. 

tandurlarımız variydi. tandurlarımız var şindi eden ediy. var benim 

ġaynatamın şindi (25) eltim oturiy. eksi tanduru var bĀle. bazileri yaòiy 

ekmek yapiyler. lavaş yapiyler. yapan (26) yapiy. ama benim yoò. ondan 

sōra kete yapardıò orda. südlen, yağlan yōrurduò kete (27) yaparduò. 

yumurtali. şu sırtda baò araba var ġapının Āgünde orda benim ablamın ġızi 

(28) oturiy. onun ġaynanasinin tanduru var. o arada yapar tandur ekmē. 

arada yapar. Āle (29) işde onnarı yerdük yÀwrum. ziron yaparuò, erişde 

yaparuò, makarna yaparuò, keseruò elimizde.  

Bayram hazırlığı için neler yaparsınız teyzeciğim? 

(30) şindi eksiden çoò yaparduò. Tatli yapardiler, paklava yapardiler. 

bardaò Tatlisi derler onnarı yaparduò.  

Bardak tatlısı nasıl oluyor? 

(31) yufkayi bĀle açıysin. bardÀ baturiysin. bardÀn ağzı ġadar çıòıy o . çıòıy 

oni yağda (32) ġızarΠıysin sōra şerbetleysin. yÀni Āle yaparduò yÀwrum 

ama şindi eksi bayramlar yoò teyzen (33) ġurban.  

Peki teyzeciğim önceden düğünleriniz nasıl olurdu? 

(34) dānlerde ġoyun keserdiler. büyükbaş hayvan keserdiler. etli haşlama 

diyelim ġazanlarnan. yemek yapardiler, patatis (35) yemē yapardiler. et 

haşlamasi yapardiler. pilaw yapardiler. çoò yemekler yapardiler. gelen 

dügürçiyi diyelim (36) yaòın köwler. aròada sarıçiçek diyler demirören 

oralara. onnardan gelen olurdu. vessenniden, sögüdÀ deruò, (37) tanere 

deruò öyle yaòın köwler hep birbir dānüne giderler. hep onnara gelene 
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yemek (38) verurduò. dān iki gün süriydi. iki gün üş gün. dawul, zurna, 

tulum. tulum (39) çalardı tulum. bizim asas dedelerimiz ġaradenizden 

gelme. yani ġaradenizden gelmişler. bobamın dedeleri o (40) taraflardan 

gelmiş.  

Hıdırellez yapar mıydınız önceden köyde? 

(41) hıdırellez bilmiyorum da bĀle bi ġalandar ayi olurdi. bacalardan aşşÀ 

bi ġab bi (42) şeye bağlardiler. ondan sōra salardiler. evlerde ne bişmiş 

misir haşlamışler. ondan (43) sōra o açardiler iplerlen o ġalandari. patatis 

haşlardi kimisi ġordi. mısır haşlardiler diyelim (44) şu mısırları 

bişirürdüler. fındū olan fınduġ ġordi. elması olan elma ġordi ileri buralarda. 

(45) ele elmayı şindi beyenip yemeyrüh. eksiden yohìydi yÀwrum. 

yoòsulluò variydi. onnar yoò. ama (46) başġa her şeyimiz yağ, peynir 

hayvan saòlarduò. yağ yaparduò, peynir yaparduò. böyle odun (47) 

varelleri variydi odun varellerinnen yaparduò. varel derük biz onnara. ben 

burdan istanbola gitduòdan (48) sōra ben hep ġaynım vardı ġaynatam. bĀle 

paramızı yollarduò he beyle varelnen bize (49) yağ, peynir gelirdi. şindi 

kimse yapmiyo. yoò. şu aşşÀda bi ġomşide bi sığır (50) var, şurda muhtar 

var, muhtarda bi sığır var. bi dene de bir iki (51) sığır da oòarda bi ġomşide 

var. başġa hiş mal yoò. hiş yoò. ha burdan (52) bu yanı geştiz ha bura 

benim ġaynatamın komdur ora. ha bu, benim (53) mutfÀm şimdi bolmuş. 

bura da komiydi. bu kom, şura ahıriydi baò. şurda bi (54) ev var ahıriydi. 

ha bu iki kom davar dolardi, sığır dolardi. sÀrduò sığırları (55) sÀrduò 

barmaòlarımız Àrırdi. Āle bolluò variydi. bĀle yağ, peynir çoò olurdi. ama 

şindi (56) kimse yapmiyo yÀwrum. her şeyi hazir aliyler. ġışın ekmēmizi 

tandurda büşürürdük o zaman. (57) o zaman tandurda Āle hazır ekmek 

almazduò. arpa,boğda ġoyduò ya içeri cavdar. (58) onnarı öütürdüh 

onnardan bişürürdüh. ambara un doldururduò. ġōca ambar un dolardi. 
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onnardan hamur (59) yōrurduò. ekmēmizi gendümüz bişürürdük. şindi hep 

hazır aliyler. tanduru olan bile yapmay. hep (60) hazır. şindi nezzet de yoò.  

Tandırda sadece ekmek mi pişirirdiniz? 

(61) o tandur geşduòtan sōra bĀle odun iskemlilerimiz variydi, ayaòli.  oni 

tandurun kapÀnı kapadırdiler (62) bĀle tenekeden bi kapak kapadırdiler. oni 

da üstüne atardiler. iskemliyi üstüne bĀle uzun (63) otururdiler. çullarımız 

olurdi yundan yapardiler bi de ġıldan geçi ġılından. bĀle tezgahlar (64) 

variydi. ġaynanam onnar gendileri örerdiler. cecim deruò biz ona. o 

cecimleri atarduò o (65) tandurun üstüne herkes oriya soòulurdi. bi sıcaò 

olurdi ki. o sıcaò vururdi (66) sana bĀle. o tandura da bi ġudi sĀlemesi ayıp 

yÀwrum Āle bi adet (67) oldu istanbollarda. bi ġudi yıòarduò patatisi o 

gudiye doldururduò. o tandur közїne indirirdıò (68) oni. o orda nasıl 

furunun ateşine atıysın furuna da patatis bişiy Āle bişerdi. (69) sōra onu 

oturı yken işimizi bitürürdük o tandurun üstüne o patatisi tokerdik siniye. bi 

(70) de peynir yanına lor yani. baturur baturur yerduò. nērde o nezzetler 

ġurban ola (71) teyzen sana nėrde. haşindi ben bazı sobam var sobanın 

furununa patatis atıyrım (72) yıòayrım. deyrim nerde o eksi patatisler. 

gendümüz ekerdük biz. 

14. 

Musa KIZAK, 73 

TAMZI 

(Bu köy tamamen büyük şehirlere göç etmiş. Yıllar sonra tekrar dönmüşler. 

O yüzden ağızda değişim görülmüş.) 

Bu köyün adı neden Tamzı? 
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(1) aslında tamsu. he! otuz yedide soyadları değişmesinde s yi ġaldırdılar z 

ġoydular. oldu tamzı. şindi (2) buranın tamsu olduğunu sana anlatìm. şindi 

köwümüz aşşÀdan aşşÀdan geldiniz dēl mi. şöle (3) virajlı bi tepeden 

dolanınca hemen sol tarafta böle bir kahverengi kurun orda (4) onun hemen 

altta köwümüzün asas kuruluşu orda. bildìm tarihi söyleyim sana bin 

beş˘jüz (5) on yedi. yavuz sultan selim çaldıran safarına gittì zaman burası 

ipek yoludur burdan geştì (6) zaman buralarda rumlar ermeniler dururdu. 

bizim burası ormandır, şurası. köw aşşÀdaydı. yavuz sultan (7) selim ordan 

gittì sırada pontos trabzondaki birisi. rum imparatorlū var˘ıdı. o zaman 

buralar (8) hep ermeni yahudi. bunnar nasıl rus işgalından sōra çekildikden 

sōra buralar geldiler. mesela (9) benim dedem geldi. benim dedemin 

azarbeycandan geldì söyleniyor. bi de orta asyadan bilemiyoruz. (10) 

mesela en büyük dedem benim hacı˘ömer. onun ōlu musa. dōmu musa 

dedemin. (11) hacı ömer dedemin de var da. musa dedemin dōmu bin sekiz 

yüz kırk dört. hacı˘ömer (12) dedem burıya geldì zaman eğer 

azarbeycandan oralardan orta asyadan geldìse yirmi yaşında geldìse (13) 

demek ki en büyük dedem hacı ömer bin sekiz yüz yirmi burıya gelmiş. hÀ 

(14) bu köwe ilk gelenlerden kim oldū da belli ama nüfus kaydının nüfusun 

kütā (15) vardır. orda bir numara ya okul ya cami. iki numara bizim hÀne. 

demek (16) ki dedem ilk gelennerden birisi. dōdan gelen var, şurdan burdan 

gelenner var. yani (17) kimse nerden geldi bilinmiyor yani. tamsu 

meselesine gelelim. orda köw ordaymış. buralar orman (18) hepsi 

ormanmış burasi. keçi kaybolmuş bize annatılan o. üç gün aramışlar keçiyi 

bulamamışlar. (19) dördüncü güni aramışlar keçiyi gelmiş şurdaki bina var 

ya şu binanın hemen köşesinde (20) suyu göreceksin. souk buz gibidir. 

içeceksin nasip olursa. gelmişler ki orda keçi yatıyor (21) suyun başında. 

demişler ki tam su. ordan ġalma bu isim. otuz yediye ġadar. otuz yedide 

(22) soyadları deişildì zaman köwümüzün muhtarı hem eğitmendi hem 
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şeydi köwün imamıydı. o s yi (23) ġaldırdı z ġoydu oriya. ġoydu adını 

tamzı. otuz yediden bu yanı tamzı ve burası (24) direk gümüşÀniye bağlıdır.  

nÀhiyemiz kaleydi. kaleninki kovanstır. mesela istanbo ldan mektup, para 

yollÀdímız zaman kovans kale denmesi gerekiyor. gümüşÀne kale tamzı 

köwü (25) yazardıò, dōru buriya paramız, mektubumuz istanbo  ldan hep 

buriya gelirdi. postacımız vardı avni bey, (26) allah rahmet eylesin gani 

gani. o herkesi tanırdı. çarşamba günü büyük pazar olurdu (27) kalenin 

orda. o yuòarki sülenin başından ta aşşÀki kireç çukurlarının yoluna kadar 

oriya (28) bi pazar olurdu orasi. bilmem annattılar mı sana. otuz beş otuz 

altı köw çarşamba (29) güni oriya toplanırdı ki gümüşhÀnada öle bi pazar 

görülmemişti. çarşamba güni tabi. mesela (30) yenceden, lorgasdan, tamzı, 

çukut, süle, kabaköw efendim oralar hep böle at ile eşşeg (31) ile beraber, 

yaya çarşamba güni olurdu herkes gelirdi ihtiyacını görerdi her hafta.  

Önceden tarlalara, bahçelere ne ekerdiniz? 

(32) bin dokuz yüz atmış senesine kadar burda reçberlik vardı. kara sapanlı 

öküzle beraber, sapanla beraber (33) sürülürdi. buğday, arpa, efendime 

söyleyim yulaf, fig yani mercimek senin annayacÀn. bunnar ekilürdü (34) 

burda. çifçilikle geçilinirdi. geşlerimiz de kurbete giderdi. bÀr olurdu. 

mesela nisanın on beşinde veya (35) nisanın sonunda geşler burdan toplanır 

hep istanbo  la giderdi. bizim bu köwde demirci (36) çoòtur. duvarcı az var 

da. çōmuz inşÀtçı demirciyiz. efendime söylēym. atmıştan sōra hatta (37) 

atmış beşten sōra Àr Àr göç başladı burdan hep istanbo  la. 

Ama öncesinde ekip biçiyordunuz değil mi? 

(38) tabı tabı. bĀle genellikle şėydi. reçber yani çifçilik vardı. sapannarnan 

barabar sürerdik öle. (39) mesela bu ay oraò ayıdır ot biçilirdi. ondan sōra 

işte arpa biçilirdi, arpadan (40)  sōra buğday biçilirdi, buğdadan sōra 
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getirirdik burda harmannar var. şuralar hep harmandı. orda (41) döğenne 

döğen vardı böle öküznen barabar ondan sōra rüzgarın tesiriyle böle 

yığılırdı. yaba (42) vardı onla böle böle savrulurdu. saman bi tarafa boğday 

bi tarafa. buğdanın sapını (43) temizledikten sōra aşşÀda değirmen vardı. 

değirmene götürürdük afedersin merkeplernen barabar. bi deermeni şurda 

(44) vardı salimin dērmeni. tahnıslıydı. bi de ağa alemdar onun dērmeni 

vardı oralara götürürdük. (45) orda böle suynan dönen taş şindi o su yoò. 

ağanın dērmeninde salimin amcanın (46) dērmeninde o buğdalarnan 

barabar öğütür un yapardıò. ondan sōra gettirdik eve işte eskiden (47) evde 

tandurlar yanar, her gün tandurlar yanar. tanduru bilir misin. allah hepsine 

rahmet˘elesin. (48) analarımız orda o tanduru yaòar ekmek bişirirdiler. 

günlük ekmē bişirirdiler artıò on beş (49) dene yirmi dene nüfusa göre. 

tandurun içerisinde işte çorba bişerdi, dolma bişerdi, efendime (50) söylìm 

patates bişerdi. toplanır herkes. ayrı tabaò yoò herkes bi tabaòta yerdik.  

Peki önceden düğünleriniz nasıl olurdu? 

(51) ha dānlerimiz. dānlerimiz genellikle kışın olurdu. gurbetçiler gelirdi 

geşler. eskiden şindiki gibi gezmek (52) tozmak işleri yoòtu. anne baba 

neyi bēnmişse veya kıznan ōlan köw içinde birbirini (53) görmüşse evet. 

görmemişse başġa köwden kız alınsa şansa. görme mümkün dēl. hani bi 

(54) fıkra vardır. temele sormuşlar demiş temele ki televizyon ekranında 

hani elektirik duyamadım. (55) ōlu temele demiş ki şindi evlenen geşler 

elektirik alamaylar birbirlēnden sen anamı nasıl (56) aldın. demiş ōlum 

bizim zamanımızda elektirik yoòtu ki. 

15. 

İsmini Vermek İstemeyen Hanım, 80 

SARGINKAYA 
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Bu köyün eski adı neden Tahnıs teyze biliyor musun? 

(1) şindi niye tahnıs biliy misen. çoò eskiden burda gevurlar duriymiş, 

urumlar. adlari tahmas (2) mıymiş tahnıs mıymiş iştė bu köwün adını 

yÀruları ġoymuşlar tahnıs.o yanda bi (3) köw de var oranın adına da tamzı 

ġoymuşlar. yani gevurlar ġoymuş bu adlari. (4) bu sōradan türkler de 

çevirmiş de bizim köwün etrafı sargınkaya ya ġoymuşlar (5) sargınkaya. 

şindi annadın mi. bundan ben yetmiş senelik şeyleri biliyem ama.  

Gençliğin bu köyde nasıl geçti teyzeciğim? 

(6) o zamannar şeydi. he bele tarla ekerdiler, bahce ekerdiler, mal 

saòlardılar.  

Sen de tarlaya, bahçeye gider miydin? 

(7) ya getmeydim mi. oraò biçiydim, tırpan biçiydim. genciyken her bir işi 

göriydim. ama (8) şindi ġocaldım dÀ ha wurdan ha buraya gelemeyrim. À 

bÀ deynegime À. he (9) beyle geliyem. üç ayaòlı.  

Tarlalarınıza ne ekerdiniz önceden?  

(10) tarlalara boğda ekerdük, arpa ekerdük ondan sōra cavdar ekerdük. 

oraònan biçerdük, tırpannan (11) biçerdük. başġa bi şe yoğ˘udi. hēy herkes 

tarlasını ekerdi, biçerdi, sürerdi. harmannara töker (12) sürerdi şeynen, 

mallarnan, öküzlernen sürerdig. gem derdük peşi sıra ġoşar o  sapları 

ezerdük. (13) deni altına samanı savuriyduò. harman makinesi variydi. he 

beyle ġolunu çevürürdük çevürürdük (14) çat çat çat çat o  buğdayı bi tarafa 

ayırurdu samanı bi tarafa savururdu. (15) ele geçim yaparduò. şeyleri de 

yurduò yăòarduò. dēymenimiz var˘ıdı gider ügüdürdük. dibek sökerdük 

(16) gelür ġışın onnarı yerdük. ele şindiki kimin çarşıya gidek, meyve alaò 

şėy edek. (17) ele bi şe yoğ˘ŭdu o zamannar. ama şindi her şey var. şindi dÀ 
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(18) kimse ne süriy ne savuriy. geliyler he bele yazdan buriya ikü˘üç (19)  

aylıġına herkes ev yapdi. ha wŭ˘evler bomboş. ya bir ay duriyler ya iki (20) 

ay hÀ wŭ˘evlerin sÀplari. benim ġızım burda hÀ˘w aşşÀlarda ev yapturiy. ha 

şurda (21) benim evim. benim evimde duriy da yapturiy gendine ev. ben 

bayramda geldim (22) buriya. içerde dura dura ayaòlarım oldu kut. 

yeriyemeyrim. geldim şindi ġızımla duriyem burda (23) ki billahman 

dedim ayaòlarım açılur. bi bahcamız var yanımızda ġocÀ bahcamız. uşahlar 

bi (24) damla su bağladı ki bağliyaò aşlamaların dibine. su çekti oòardan 

harġa şiye. ha wurda (25) görümümün ġocası var. geldim dedim enişte ben 

gidemeyrim gel ha wurayı azacuò (26) çiyne su gelsin. dedi ki ha wu 

yunları yıòayım da gelek. ġızım sabÀnan (27) getdi. ev yapiyler. ben de 

burda evim var sobÀy yaòdım, çay etdim. haydìn (28) çay edim de içek. 

sobada su ġaynÀy.  

Bahçelere ne ekiyorsunuz? 

(29) ha burda ikü˘üç ev bahce ekiy. he beyle azacuġ azacuġ. gerisi dÀ (30) 

bi şey ekmey. bahcelere baò fasulye, fasulye. patatis ekmeyler o òadar. 

patatise o pis (31) hayvan geliy eşiy dÀ. hıncır domuz da hıncır deyim 

adını.  

Önceden hayvanlarınız var mıydı? 

(32) ha burda babamın elli dene ġoyunu var˘ıdı. çoban tutiydılar. köylü 

çoban tutiydı. davar (33) çobanı ayri, sıġır çobanı ayri, körpe çobani ayri. 

üş dene çoban ha burda (34) toplar malı, davarı alur giderdiler dÀlara. bele 

ot  ne˘Àraydi. mal, davar hep (35) otlaydı. şindi mal, davar yoò. oti göriy 

misin. otdan çıòılmay ki bi yere (36) gidesen. deyrem dÀ bahceye getdim 

de üsdüm oldu ot. ha burda oturdum da (37) seçiyrim. işde öle ne˘blìm. 

Önceden odununuzu nereden getirirdiniz? 
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(38) odunları da ormandan getüriydük. kiloynan veriydiler. şindi de ormanı 

yaòıy eller. bizim köwün (39) ormanı var ha wu aròalarda. ik˘āz˘elli kilo 

odun verürdüler güzden güze. ha wunları ister (40) yaò ister ama malların 

şeyi varıdı gübresi ya. onnardan tezek derük bülürsen. tezek (41) töker 

yaòarduk ġışın. tandurumuz var ıdı. ehmeh bişürürdük tandurda golot 

bişürürdük. benim anamın tanduru (42) ha wŭrdaydi. işde ele ne˘bi lìm. 

Eskiden düğünleriniz nasıl olurdu? 

(43) önceden dānler dawullu zurnalıydi. benim dügünüm dawulliydi. 

benim dügünüm (44) ġışiydı. has oldu. yani ġarın üsdünde ha˘wŭrda 

harman variydi harmanda herifler oynardi. (45) evde ġarılar oynardi. yenge 

giderdi. şindi sawduç derdiler. yenge giderdi. öteki güni yenge (46) 

çıòardurdı gelini alır gelürdiler evine. ama gelürdiler ama ne ev var ne yer 

(47) var. bi dene odaya bi gelin gelürdi. evde bi dene oda. şindiki kimin 

(48) ū dÀyre olacaò, dolacaò ki gelin gele. ele dÀ şey yoò. ya ev (49) 

yaptıracaòlar ya bi şe olacaò. ne˘blim işde. ele ele günümüz geşmiş. şindi 

(50) de ölüme baòıy gözümüz.  

Hangi meyveler olur köyünüzde? 

(51) önceden meyve yoġ˘ŭdu. dÀ meyvesi. erük he bele bi şey. sōradan 

derenin suyunı (52) bağladılar. ha şurda bizim deremiz var. ha wurdan ha 

buriya (53) geliy su. benim ġaynatamnan beyim oriya bi tarlaydi o tarlÀy 

hep meyve ektiler. (54) hep meyve. haşindi orda olmıyan yoò. cewüz var, 

erük var, alma var. (55) ondan sōra ġaysi var. her bişe var yani da suwaran 

yoò. herkes geşdi (56) getdi. suwarsan oliy. hėr şey yerişiy ama bahardan 

berli dÀ heç su gelmedi. yoò kimse ki (57) genç. ben ehtiyar ben gücüm 

yetmey. bÀladığı gün ōlum geldi. ġaynımın ōli bÀladılar (58) suyi pıraòtı 

getdiler. su hep çekdi altına gidemeyrim. ayaòlarım yerimey gidem. işde ha 
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wurda (59) eniştiye dedim. otura otura. ġışın ġışın. ġışın ōlum bi ev yapdi. 

gümüşÀnenin ha wu (60) aşşÀda dÀ balyemez var. balyemezi biliy misen.  

onun başındaki biloġlarda bir ev aldı. (61) güzün getdik oriya içeri 

ġapandım. benim evim çarşının ortasında ama ōlum ġoymadı. yalōz (62) 

duramadım. ben gümüşÀnede oturiyem. uşaòların çōu istanbulda. oriya da 

getdim. iki ay da (63) orda durdum. gümüşÀnede evim var. gendimin evi 

var da yalōz ġaldıòça ōlum dÀ (64) ġoymadı. aldı getdi gendiynen. orda 

durdum orda da ġapi yōh. çıhaymaysen. tanış (65) ġonşun yoò. yeni 

getdük. bu yanda var ama bu yanda duramayrem ki.  

Elektrik yokken nasıl idare ediyordunuz? 

(66) o zaman elektirik ne˘Àraydi. taviya kül ġordum. sobanın tavasına. dÀ 

sobanın tavası var (67) ya. kül ġordum üstüne birez gaz tökerdim. benim 

evim orda babamın evi ha bura (68) ha bura babamın odasi. babamnan 

anam düşkün. gece gelїrdim ha buriya. küli (69) yaòardım, işıò ögümde 

tuta tuta gelirdim. baòardım ġurbÀlar atlay. haşindi dÀ ġurbÀ (70) murbÀ bi 

şe yoò. gelürdüm ha buriya baòardım ki sesleri geliy mi neydiyler. (71) 

diyneydim ya içeri girerdim veyahut yemek bi şe getürürdüm. 

ehtiyariydılar. ġardaşlarım genc öldü. (72)  gelinler baòmadı. anamı babamı 

ben baòdım. ondan sōra da onnar öldi ben de (73) ġocaldım.  

 

16. 

İsmini Vermek İstemeyen Hanım, 67 

SÜLE 

Kışın da burada mı oturuyorsun teyzeciğim? 
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(1) rahatsız diye gendimizi atıyrıò. biz istanbulda oturiyrıò şirinevler. kırk 

senedir orda oturiyrıò. iştė (2) burÀy terġ˘ettik, gitdik. yirmi seneden sōra. 

görümcem vefat etdi. tüp patladi. onun (3) aşġına adam buriya atdı kendini. 

evin içinde küçük tüp. banyoda ġızı banyo yapaciydı. (4) ondan beri iştė 

geldik yirmi seneden sōra. şu o òarda eski evler variydı. babamgilin (5) 

evler orda oturiydıò. ė orda da olmaydı. abilerim gelsin diye biz de sōradan 

(6) ġaòtıò burÀy yaptıò. buriya yerleştik yirmi senedir. şindi yirmi senedir 

gidiyrik istanbula, (7) geliyrik buriya. senenin altı ayı yarısı burda yarısı 

orda. işde Āle. hayatımız böle (8) geliy geçiy. önceden yoòluòlar variydi 

şindi nē. yoòluòlan önce geçirdik. şindi allÀ şükür (9) çoò eyyik. demek 

bursada oòudun he. bursa çok güzel. bi tarihi telēzyonda gendini (10) 

yetişdirmiş bi adam zengin fabrikası aşmış. gendi de denizliliymiş. getmiş 

bursiya yėrleşmiş telēzyonda (11) izledim. telēzyonda bu adam dedi ki şėy 

insanlar dey parası çoò olan kişi (12) aòlı olmıyan kişi gelir bi kere bursayı 

ziyaret˘eder. adam getmiş bursada fabrika (13) aşmış. on beş dene içci 

çalışdırıymış, bu on beş yirmi deneyi çoardmış. işde demiş önce (14) beş 

vaòıt namaz sōra da para. bereketìz namazdan gelir. adamı telēzyondan 

izledim. bi (15) de dedi parası çoò olup da aòlı olmiyan dedi bursÀyi gelsin 

ziyaret etsin. (16) evriyalar bütün bursada variymış.  

Önceden tarla eker miydiniz? 

(17) tÀbi tÀbi yÀrum. önceden biz sabannarnan bu tarlalar. ha buralar hep 

tarlaydı da sōra (18) şindi evler ġuruldi. şindi atalarımız dedelerimiz 

deyrim bÀzan ki ġaòsa  gelse de görseler (19) ki hele bu geşlerin yapdí 

yere. buralar bizi baòıydi. biz burdan geçiniydik. biz (20) buğday ekiydik, 

cavdar ekmegi şindi ġıymete bindi dÀ önceden cavdar ekmeglerimiz 

çoġ˘ŭdu. cavdar (21) ormandan oòarı tarlalarımız var. oralara ekiydik. 

oralarda gece biçiydik, günüz biçiydik, bitiriydik. gelip (22) buralarda 
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buğday. buralar hep buğday tarlaları. buğda ekiydik buralara. arpa ekiydik, 

cavdar ekiydik, (23) fig ekiydik. bunnar hep bi elden bele ha wu elimdeki 

oraò dÀ orda (24) ġoydum. bu oraònan o zaman eldiven diye bi şe yoò. 

tiken kakmış, Taş (25) batmış onnarı geç. onnarın acısı bi şe dēl. şu 

gevriyekler var uzun uzun (26) şunnarı tepeden böl. o gevrēgin suyunı 

barmÀmızı elimizi kesdi mi suyunı sıòardıò ki (27) antibiyot olsun. o 

gevregin suyu ilac. bize ilacıydı onnar. yani Āle bi gelenegimiz variydi. 

(28) ele antibiyot mantibiyot tentürüyot yōò. böle o gevregin suyı bize bi 

ilac. onu (29) sıòardıò o ġan dururdї. onnar doğal. o zaman hastalıò diye bi 

şe yoò. (30) ele kanseriymiş şu hastalıò bu hastalıò yoò. şindi de bi torba 

ilac adam (31) aliy yanına bi torba da ben alıyrim. dÀ ġahwaltiyi ġurmadan 

ilaşlarımızı yanımıza alıyrıò. (32) önceden ilaş neymiş hab neymiş yōò. 

şindi ilaşları yudmadı mı sÀti geşti haman (33) içecesin. eleydi yaşantımız 

dÀ güzeliydi o zaman. şindi o  kaliye yaòın bahcelerimiz var. (34) oralar 

bizim. o   kaleden oòarı olan yėrler hep bizim. biz oraları gece gidip (35) 

suwarıydıò. patades ekiydik, fasulye ekiydik. onnarı gece gidip suwarıydıò. 

şindi ayılar yey afedersin. (36) o zaman ayı diye bi şe yoġ˘ìdi. herkez 

ekiydi ayılar dÀlardaki buğdayları, figleri (37) yeydi, ormanda ġaliydi. şindi 

köwün içinde geziy. geçen ha wurda ireldeki bi bahcede (38) görmüşler. 

şindi ayı köwün içinde geziy. neden. ac. he aj ġaldı ayı da (39) aj ġaldı. 

mejbur iniy köwlere. bizim geçen sene burda elmalarımızın üstü yıòılıydi. 

pıraòtıò gitdik. (40) kim yiyecek bĀle elmalar olūdu, ifaòıydı töküldüler 

altına. ayı gelmiş buralar hep yemiş.  

Kışın burda kimse kalmıyor mu? 

(41) ġışın bi gişi iki gişi ġaliy. bi hocaynan bi de ha wurda iki (42) dene ev 

var. dÀ yoò. ġışın herkez on ikinci ayda birinci ayda herkez istanbulda. (43) 

ha burda on gün biz de on beş gün sōra gidecik. altı aydır burdayıò (44) 
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yeter. yÀ senenin yarısı ordÀ yarısı burda. işde ele yÀrum. önceden duriydıò 

yÀrum. (45) he bele dizlerimizi yara ġara ġara gidiydik. mallarımız var˘ıdı  

alaf saòlaydıò. getirip onnara (46) sırtımızda yedirirdik. atlÀnı süpüriydik. 

temiz saòlaydıò. mal da hizmet istey. kendi kendine olmay. (47) zor hayat o 

zaman zoriydi ama hastalıò yoğiydi. sağlıò variydi, neşe variydi. 

insannarda (48) morΠl variydi. huzur variydi. aġız tadı variydi. yōò. şindi 

onnar geşdi. şindi farzet (49) domatis yetişdiriyrik de baòıyrıò ki seradan 

onun çōh tadı var, çōò farkı var. (50) yine bahcelerimiz var aşşÀlarda orda 

domatis salata yetişdiriyrik. bakkaldan pazardan aldín domatisle onun (51) 

allahı var.  

Köyün içinde yeriniz yok mu ekmeye? 

(52) var da suyumuz ġıt. bu çöşme suyu. çöşme suyu evlere yetdi de 

bahciye (53) mi yetecek. orda gölet var işte. o gölet bahceleri sulay. bi de 

dÀda (54) da bi göletimiz var. o göleti işde açıylar bahceleri sulaylar. köwü 

basmay. köwü (55) bi çöşme suları basiy. dÀdaki aşşÀ gidiy, bahcelere 

gidiy. köwümüz güzel, yeri güzel. (56) o yanı oòarı hep köwler. ha burda 

on on beş senedir işdė evler yapıldı. (57) biz burÀy yapalı yirmi senedir. en 

sifte biz yapdıò. işde ondan sōra bizden (58) sōra. benim beyim ġalıp, 

demir yapiy. yani her iş elinden geliy. biz buriya (59) o  zamanın parasi 

yirmi sene ögüne yetmiş beş bin lire getirdik ki yiyek. yetmiş beş (60) bin 

lireyle başladıò bu evi yapdıò işde.  

Önceden düğünleriniz nasıl olurdu? 

(61) dānlerimiz üş gün üş gece yemek hazırlardılar. dawul zurnasız dān 

olmazdı. şindi (62) şindi artıò birez dedik ki günah diye ġaldırdılar dawulu. 

yani eleydi önceden kadınlar (63) bi yerde erkekler bi yerde eyleniydiyler. 

üş gün üş gece yemek yeydiler, içiydiler. (64) şindi onnar ġaòdi. geline 
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önceden sawduc oliydi. farzet ki benim ōlum evlenecek bu (65) yenge 

sawduc oldi. yenge gidiy sawduc. yengēy gidip oyun yapiydilar, 

taòılıydılar. işde yengenin (66) altına yumurta ġoydılar. yengēy mindere 

tikiydiler. ele eğlençeler oliydi işde. yenge buraya sofra (67) getiriydiler 

sofriya peşkeş ġoydi, para ġoydi. yani her şeyimiz gelenegimiz güzeliydi 

yani. muabbetimiz (68) güzeliydi, sohbetimiz güzeliydi.  

Kıza çeyiz ne yapılırdı? 

(69) biz önceden benim zamanımda yirmi çif çorap ördük. yun çorabı. 

annem işlerdi. terşimiz (70) vardı. ġoyunun yunundan. terşi ondan iplik 

yapiydilar işde. bele başında he bele yuvarlaò (71) bişe başında da bi demir 

var. o demir ucunda bi deynek var. o (72) deynegi böle dizine vuruydi 

işleydi. bele ġoluna da yunu sariydi. onu ip yapıydi. (73) o ipliknen çorap 

örüydiler. ġıza ceyiz olacak. yirmi çif çorap örecek.  

17. 

İsmini Vermek İstemeyen Hanım, 74 

PİRAHMET 

Önceden tarlalarınız var mıydı? Tarlaya gider miydiniz? 

(1) biz tarlamız yoò. dÀ irellerde var˘ıdı ama atalarımız yapdı. biz yeteli biz 

yapmaduò (2) tarla marla. bostan ekdük ha bele bostanları ekerdük. tut  

toplar behmez yaparduò, fasulye (3) ġurudurduò. ey sana deyim beyle 

bunnarnan geçünürdük. baòşa tarlamız yoğ˘ŭdu.  

Hayvanlarınız var mıydı? 

(4) hayvannarımız da var˘ıdı. ineĶ, böyühbaş hayvan, küçühbaş 

hayvanımız pek yoğ˘ŭdu.  inek deyrim dÀ (5) inek, böyühbaş hayvan. işde 
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arada var˘ıdı böle küçühbaş hayvannar ele çoò yoğ˘ŭdu. ele onnarnar (6) 

geçürnürdük. bele fazla bi şēmiz arabamız var˘ıdı. kamyonumuz. adam 

irana gider gelürdü. işde (7) o yanı bu yanı geçünürdüĶ.  

Bahçelerinize ne ekerdiniz? 

(8) úartol, paġla ekerdük. ey sana deyüm lahana ekerdük. kelem  ekerdük 

kelem. he (9) kelem ekerdük. he ona alışdı ya dilimiz dÀ kelem diyemeyrik 

he unuttuò. biz (10) de izmitte duriyruò. yaz gelip ġışın gidiyrik. 

Hayvanlarınızı kendiniz mi güderdiniz? 

(11) çobana verürdüh. yayliya çıòarduò. yaylalarımız da var˘ıdı. yayliya 

mal, böyühbaş havannarı yayliya götürürdüler, (12) saġardılar. yaġ 

yapardılar, lor, peynir ey sana deyim ġurut. her şey yapardılar.  

Düğünleriniz nasıl olurdu? 

(13) ehsiden dānner evlerde olurdu. bacalarda dawul, zurna çalınurdu, 

oynardılar. evlerde yemeh yapardı lar. yemehleri (14) keyveni yapardı. ey 

sana deyim milleti çaġurur, yedürürdüler evlerde. böyüh bele sini 

ġururdular, (15) sinirlerde yerdiler. bacalarda yerdiler. dam deyler ama 

şindi ben baca deyim. ehsi zamanının (16) bacaları. oynardılar dawul, 

zurnaynan. silah atardılar ō zangur zungur. Πcab o dügünner  şindiye (17) 

mi benzey. benim dügün bir haftada oldu. vallaha. ben dügünüm çoò güzel 

oldu (18) ama sonu heç has gelmedi. silah attılar ya iki adam vuruldu. 

aliynan, cahan. (19) birinin ġolundan girdi ha bu bileginden. birinin de 

òalçasına girdi.  

“Yenge gitme” yapar mıydınız düğünlerinizde? 
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(20) yenge getdiler. ġına yapardılar. oyun yapardılar. oyun osmanım 

olurdu. ġarınnÀna şey ġordular minder, (21) öte beri bele şişürürdüler. 

osmanım, hatun osmanım geliy osmanım geliy diye bağururdu millet. (22) 

yatardı şeyin yengelēn ögüne para alırdular. hanı hastaladı ya. hastahanaya. 

işde heyle oğraşurdular. (23) yani ehsi zaman dügünneri daha çoò güzel 

olurdu. şindi nedi. salon tutiylar. has (24) dēl. tilki var˘ıdı tilki. dügürçü 

ègelürdü. ègelinner ata binerdi, giderdi. şindi ne Àt. arabaynan (25) gider, 

arabaynan geliyler şindi. evel atlara binerdiler. şan şöhret. peşine bağırurdu. 

Àmìn (26) baġururdu millet. oòurdu hoca. şey oòurdu ilahi oòurdu. amin 

bağururdular. çoluò, çocuò ġalaba. (27) çoò şey˘idi yani eveli. çerez 

töĶerdiler. damat çıòardı baciya gelinin başından çerez töĶerdi. (28) 

çocuòlar toplay. toplardılar çoluò çocuò çabuò çabuò çabuò toplaydılar 

yerlerden çerezleri.  

Evlenecek kıza çeyiz olarak neler yapılırdı? 

(29) ġıza cehiz. ehsiden ġıza cehiz. ġız Ķendi ceòizini yapardı. el işi 

yapardı, bayaz  iş. (30) elinde naòış işlerdi. dantel toòurduò, kanevçe 

işlerdük. ūh çōò işledim. çoò toòudum. ayrı (31) ayrı yaparduò cehiz.  

Elektrik yokken nasıl yapıyordunuz o çeyizleri? 

(32) fiske var˘ıdı. sōra çıòdı lanba çıòdı. şüşeli lanbalar. elettirihler sōra 

geldi. dēy biz (33) ègelin olduò neçe sōra elettirigler ègeldi. 

Tandırınız var mıydı önceden? 

(34) tandurumuz var ıdı he. tandur yaòarduò, ehmeh büşürürdüg, yemeg 

büşürürdüg. dolma sarardıġ güveşlere. diblerine (35) salarduò bişerdi. bi 

lezetli yenirdi ki. acab şindi ki dolmalara mı benzeydi. çoò (36) güzel 

oliydi tandurun yemehleri. paġla denlileri çoò güzel olurdu etnen 
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bişürürdüg. gemügnen yağlı (37) etlernen atardıò tandurun dibine. he bele 

güveşler var˘ıdı. paòır güveşler. onnarnan bişürürdüg paġla (38) denlileri 

Ķi yemeynen doyulmaydı. heyle lezetli olurdu vallaha. çay may bilmezdük. 

sabahları şėy (39) yerdük. omaç, haşıl ey sene deyim fıtfıt, paġla denlisi 

ġayfaltımız oyŭdu. fıtfıt bulġurun (40) incesi. suynan bişürürdük içine 

soòarıç tökerdük. yağ eridürdük içine soòarıç yağnan soòarıç yapar (41) 

tökerdük. et olmayan yemege soòarıç deydiler.  

Köyde cenaze olduğunda neler yapılır? 

(42) yemeg bişerdi. yedisi oòunurdu. ġıròı oòunurdu. helva yapardılar. ey 

sene deyim elli ikinc (43) gecesi oòunurdu. cenaziye giden gelen yemeh 

yerdi. cenaze evinde yemek bişmeydi. hep dışardan (44) ġomşular 

getürürdü. yeddi gün ġomşular yemeh getürürdü. benim ġaynatam öldü de 

yemek bitmedi. ha bu (45) ġız dedi ki dÀ biri yemeh getürmesin ben dÀ 

yemeyrim. ben birinin (46) bi şesini yemeyrim dÀ dedi ha bu ġız. bunnar 

benim ġızım.  

Bildiğin beddualardan söyler misin teyzeciğim? 

(47) derdiler ki hay senin ocagın bata, boyun devrüle, ġapın kitlene. bi de 

şey (48) derdiler. seni gidesin dÀ gelmiyesin. topraò başÀn. seni allah ala.  

18. 

İsmini Vermek İstemeyen Hanım, 63 

PEREK (Çayırardı) 

Tarla, bahçe ekiyor musunuz teyzeciğim? 

(1) şindi dÀ ehmeyrük. tarla marla ehmeyrük bi şey ehmeyrük. hata sen gel 

şindi (2) bahça mahça ehsek de ayular geliy yey, ġoymay hanı. ha buralar, 
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ha bu (3) aşşÀlar, ha bu merehlerin ögüne, ha bu merehlerin ögüne iniyler. 

köpeh yoò ya (4) buralarda. ha wu yanda bahcalarımız var eküydük oraları. 

fasulya eküydük, patatis eküydük. ha bu (5) derelerin ha wu içlerini. dēyn 

ha burdan tut ha wurıya ġartan. eyle (6) fasulyalar olıydı ki. bogün 

toplayduò yarın gidüydük ki he beyle he beyle fasulyalar (7) vallaha. 

esgiden çoò oliydı. ama şindi dÀ olmay. yani ehsek oliy da o (8) zaman mal 

saòlayduò, malımız varıydi. ahbun tökiydük her şey ahbundan oliy. ahbun 

tökiydük (9) beyle ha bu yügseglüg ahbun tökiydük. belleydük, ekiydük. 

patadisler aha patadisler. fasulye ekiydük (10) dört teneke fasulye alıyduò. 

ha wurdan ġuru den fasulyΠ. ayrıyatan da çuval çuval (11) yaş fasulye 

getirādük. ġırıyduò, küplēmizi dolduriyduò böyük böyük, bayaz bayaz 

küpler. şey dolduriyduò (12) turşu dolduriyduò. ġış boyu yeydük. elim 

ÀzÀn. o zamannar mayışımız yoġiydi. e şindi (13) mayışımız var. e şindig 

alıyruò mayışımızı ya dÀ ehtiyaç da yoò. hökümet de (14) ayuları başımıza 

sardı. vuran cezalı. ey biz de dÀ şindi eksek, vursaò ceza (15) veriyler bize. 

ey şindi dÀ ne ekiyrük ne göriyrük. ha bu cebimizdeki paraynan (16) 

alıyruò, yeyrük. hep millet eyle. kĀde esgiden tarla ekiydük, arpa ekiydük. 

arpa biçiydük, (17) boğda biçiydük, óarman süriydük, savuriyduò onnan 

geçim yapiyduò. paramız yoġ˘ŭdu, bÀkurumuz yoġ˘ŭdu. nėrden (18) alak 

para. zati benim herifin gözleri görmey, bi yere gidip ġazanamay. gendim 

hem (19) herifiydim hem ġarı.  

Önceden günler nasıl geçiyordu köyde? 

(20) ġahtuò tarliya gidiydük. inēmiz de var˘ıdı. ya üş dene ineg saòlaydım. 

geçi meçi (21) saòlamaydım. eveli geçi saòlaydu dēyn esgilerde. geçi ġahtı 

millet döndi (22) inege. ineg saòlayduò. inehleri saġıyduò sıġıyduò. 

yaġımızı ediydük. ġış yaġı ediydük. e arada (23) satıyduò. istiyene 

veriydük. bi kilo iki kilo. lor mor ediydük, çökelik ediydük. e (24) şindi  dÀ 
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bi şe etdügümüz yoò. alıyruò parasıynan hep yÀwrum dÀ. benim gücüm 

(25) yetmey. tarla biçemeyrim, bağ bağlıyamayrım. adamın gözleri 

görmey, uşaòlar burda yoò. ey kim (26) bağlayıp da kim getürüp alaf da 

malları yedürecek, inehleri baòacaò. hep satduò. satduò (27) işde 

istanbuldan arsa alduò, yer alduò. getdük oriya. oralarda da durduò beş altı 

(28) sene yapduò ewümüzü. aha bıraòtuò gene geldük ha bu esgi evlere sÀp 

oliyruò.  

Tarlalarınız buradan uzakta mıydı? 

(29) tarlalarımız da bu tarafta bu dağın tarafında, kĀde. orada köwümüz var 

ya köwümüz. (30) get de baò. köwümüz çoò güzel dümdüz. haşindi teyyare 

bile ġonar o (31) oúarı köwe. orada tarlalÀmız var. çoò tarlamız var yani 

orda. ekiydük, biçiydük. ahbun (32) Taşiyduò, mal baòıyduò. tarliya 

sepiydük gübre aliyduò gübre sepiydük. dēyn ha bu üsgeglїg (33) oliydi 

fiğler. getirüydük doġrayduò. patoz var patoza vuriyduò. patoza vurmadan 

önce gemnen yapiyduò. (34) gemnen süriydük. mallar variydi aliyduò 

malları birisinden. süriydük bi gün iki gün veriydük. (35) benim 

babamgilin malları var˘idi getürüydim ordan malları süriydim, tarlaları da 

süriydim, savuriyduò. öle (36) çile çehüydük yÀrum. çilemiz çoġ˘ŭdu.  

Tandırınız var mıydı? 

(37) tandur yaòarduò he. tandurumuz var˘ıdı. yapardım ben. tandur yapdım 

evin ġıyısına. lavaş çekerdim (38) ehmeg˘ederdim. ondan sōra şindi fırın 

yapduò. a benim orda fırınım var.  ha burada (39) ortaò bi fırınımız var. 

ehmeh ediydük. hamur yoġuriyduò ehmeh ediydüh. somunnar çıòıydı (40) 

ġoòulu ġoòulu güzel güzel. e şindi dÀ etmeyrük. ben gene arada ediyrim. 

arada (41) ben ediyrim. şindik egmegci  geliy. köw ehmehlē çıòdı. o köw 

ēmehlēnden alup yeyrük (42) bele. adam bi dÀ getüriy veriy bi dÀ gidiy. 
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beşer milyon bi denesi. (43) alıp yeyrük. her sene bi çuval un alıyrım. 

ehmeh ediyrim. geldim buriya yapdım (44) bi fırın ehmeh yedük. e 

şindig˘ehmehci geliy ya dÀ ehmeh de edemedük. (45) adam geliy ġapiya 

utaniyruò dÀ diyek ki adama ki biz almayruò. hele (46) deyrim millet 

çekilsin getsin ben fırın dÀ edim alıp götürecim istanbula. uşaòlar çoò (47) 

seviyler. ne deydük allÀsan. bele küçük küçük atıyduò en son. son ehmegi. 

son (48) ehmegi atarduò fırına hamur ġalır mıydı bele küçük küçük. ġorduò 

küregin üsdüne, sürerdik (49) fırına. çıòardı ġurumuş. üzü de birez bayaz 

ama ġurudu. sabÀçÀn güzellendi. onu suya (50) batūdun yedin var ya o 

ġartana lezzetli o ġartana lezzetli ki o beksimeti ki son (51) ehmeg. 

19. 

Aydın Bey, 60 

DÜĞÜNYAZI 

Önceden tarlalarınıza, bahçelerinize ne ekerdiniz? 

(1) baò. oraları bütün boğda ekerdüg. arpa, boğda, dari, fasulye, patadis her 

şey. bene (2) ba ne istersen. o bizim daġın aròasında eraziler var. onlar hep 

erazi. o rası (3) hep erazi. yürüyerek giderdik, eşşeklerimiz variydı. onnarı 

bağları bağlardıò vururduò yannÀna. haydi getir (4) buriya yıò bi dÀ dön, 

getir buriya yıò bi dÀ dön. günde on (5) sefer. baò orda aròada tarlamız var. 

sefergilin orda. giderdih sefergilin evden gider ekmeg˘alí (6) gelirdim 

hurdan. dedem beni yollardı gider ordan ekmeg, yemeg, çay, şeker  alí 

gelir, (7) orda yēr içēr. köwün başindaydı tarla. oriya dÀ yaòıniydı. derdi in 

ha burdan (8) aşşÀ al gel. ben de gider alır gelirdim. baò orası orman. o 

daġın (9) üstlerinde zimon. baò orayla zimonna bizim aròada yerler var. 

iştė köwler bele.  
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Nasıl ekip, biçiyordunuz tarlalarınızı? 

(10) öküznen. dıraktör yōh. dıraktör mıraktör yoò. baò şindi senΠ ben bi anı 

annadacÀm. burdan (11) baò şu dÀn aròasına dedemnen berabar burdan ata 

yükledik şėyi, at arabasının ġollarını (12) tekirlerini bi getdik geldik bi de 

ġollarını yükledik. gene getdik. üç seferde daġa (13) çıòartdıò. orda at 

arabası yapdıò, atlara ġoşduò. bir ay Taş pakladıò. bir ay (14) buriya 

gelmedik. yedih içtih orda yatdıò tarlalÀn Taşını pakladıò. kuver bele kuver 

kuver (15) kuver yıgdıò bele.  

al ġızımı al ye.  

Oralarda akar su var mıydı? 

(16) su bol. baò şindi bu bahcanın suyu başòa evin suyu başòa. baò ha 

wuraya (17) gidecesen ha bu ġalınlıò su aòiy ha wurdan boşuna. deriye 

aşşÀ. esgi köwün (18) suyu, iştìmiz su. şindi biz, bizim  tarla var oòarda o 

daġdan getirdik. o (19) ordan aşşÀ boşina aòiy. şindi oriya debbo yapacÀz 

büyüg debbo yapacÀz köw ġullanacaò (20) onu. dünēn torunnar süleden 

geldiler. ben dedi getmeyrim süliye ben burda ġalacÀm. hele (21) bu kirazı 

mirazı bunnarı da gördü ya ben getmeyrim dedi ya. hele iki (22) dene ye, 

ġızım ye. bene ba al ġızım al. al selbek yiyebildìn ġadar ye.  

Şimdi bu köyde ne yapıyorsunuz? 

(23) bene baò. bizim geçilerimiz  var. tabı burda yaylacımız var dÀ getdi. 

aòşam gelir. (24) mal orda, köpekler. baò orası da yaylacının evi baò. ġarşı 

da yaylacının evi (25) baò orda yaylacı duriy. malı davarı otariy. maçġalı. 

çobannıò yapiy adam. biz yapamayrıò.  

Önceden kendiniz mi bakıyordunuz hayvanlarınızı? 
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(26) variydı. önceden mal, davar çoġıydı. bizde variydı on on beş dene 

inek, úırk elli (27) dene geçi. çoban tutiydıò. bekir dayı var. naşat variydı 

öldi. şeynen beraber tusunna. (28) onnÀn babaları burda o naşatnan beraber 

çoban duriydilar. ögey ġardaşıynan. 

Kendiniz hayvanlarınızı gütmeye götürmez miydiniz? 

(29) götüriydik. toplu götüriydik. daġda herg ederdig˘aòşam. böyüklerimiz 

sÀr gelirdi. biz çocuòlar aòşam (30) orda otarırdıò, aòşam malları alır 

gelirdik. daġda da yatardıò.  

Dağda kaldığınızda zaman geçirmek için oyun oynar mıydınız? 

(31) ō ele ġız taklası oynardıò. bene baò çiyrih yapar dönerdig. ġız taklası 

da (32) bele millet bele dururdu dörd gişi. iki gişi bele, iki gişi bele. 

aròadan (33) atlÀyıp. düşen yarıya. düşen gene.  

Köy odanız var mıydı, oyunlar oynanır mıydı köy odasında? 

(34) var. işte o benim evin yeri köw odasiydı. esgi evlerimiz de burdaydi. 

bizim (35) yaşlılar toplanırdı, büyüklerimiz. got minderleri variydi pekeler. 

got minderi, üzeri şeyden halıdan. orda (36) otururdu. biz aşşÀdan sobıya 

odun getirir yaòardıò. çay demlerdik samavarlarnan. onnar yiyecekler 

içecekler. (37) işde o adamlar hep getdiler. şindi onnÀn yerine biz ġaldıò 

şindi köw odası (38) da yoò. burda varıydi üç˘cüz nüfus. şindi istanbulda üş 

bin gişi oldu. (39) ben burda atmış sekizde getdim. yetmiş ikide istanbulda 

evi yapdım. yirmi senedir tekrer yirmi dört senedir (40) de gidip geliyrim. 

tekrar bi dÀ döndüm. işde bunnarı yapdıò, esgi evleri yıòdıò, (41) yolu 

molu vurduò.  

Önceden yokluk, fakirlik yaşandı mı köyde? 
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(42) ekmeg nerde ġızım. ekmeg nerde. baò benim dede birez tutarliydı. 

şindi bu köwün yarısı (43) onun baò. ha wurdan ha wu aşşÀ tarladan tut ha 

buriya ġadar hep (44) onun dÀlar da. adam zenginiydi arabası variydı, 

kamyonu variydı. bu köwde ha wu (45) ġabannan sırf geldikleri zaman 

derlerdi ki ġoròmayın topal fehmi geldi dÀ bi şe (46) olmaz ölmezik. ele bi 

durumlar variydı. burda ele yetim varıydı ki he bele (47) bir awuç deni 

yoğuydı ki vallah suya töke. o çaruòlular bele bele sırımlarnan (48) 

ayaòlarının altında ayaòları yannıyaò. gene de millet mutliydı. ama baò 

ġızım saygı variydi, (49) hörmet variydı. böyük böyügiydi, küçük 

küçügiydi. biz böyüklēn yanına gider bağdaş ġuramaydıò. he (50) bele 

dizlēmizin üzerine otururduò cabalama ne ġolay. şindi bene baò herif geliy 

atiy (51) bacaò bacaò üstüne temam. esgi zulümler yoò baci. esgi zulümler 

yoò ġızım. o esgiler yoò.  

Peki, eskiden düğünleriniz nasıl olurdu? 

(52) dān dawul zurna. üş gün, bi hafta, on gün. durumuna göre adamın. bir 

hafta (53) kısantadan gider dawulcu, zurnacı getirirdik. kısantadan ey 

dawul zurna çalardı. sizin zimonlu yakup (54) var ya deli yakup. o da güzel 

kemençe çalar. onu da getirirdig. çocuġiydi (55) ama basdırırdı. bu deli 

yakup var ya.  

Başka köyden gelin alacaksınız diyelim neler yapardınız? 

(56) dügürçü giderdik burdan. gider dügürçü parası var. yolda önìyn 

keserdiler. bene bÀ oyun (57) yapardılar. para alacaòlar canım. köwe seni 

ġoyurmazdılar. önìyn keserdiler. sırıò bele ağaşları taòardılar geçemezdin. 

(58) para verecesin. ele yoò. şindiki gibi heman ata bin taksiye bin. hadi 

dōru (59) dān salonuna ele yoò. o hurdan baò raziyeyi biz burdan verdik 

eteme. hurlular (60) geldiler ōv. burda bene baò yerleri kıtlaylar para yoò. 
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etemin babası yerleri kıtlÀy. (61) yengemin de öz dayısı etemin babası. 

dedik ya lazım dēl. 

20. 

Nurhayat Hanım, 38 ve Kocası, 41 

YENİYOL 

Bahçelerinize ne ekiyorsunuz? 

(Hanım) (1) bahçelere paġla, úartol patatise úartol deyrik. domates, soğan, 

lahana işte ekerik. lahanaya ovalarda (2) kelem deyler.  

(Bey) (3) bezelye ekiyrük. hıyar ekiyrük. salatıya da hıyar deyrük.  

(Hanım) (4) bahçeleri nisan ayında, nisan mayıs iki ayın içinde ekeriz. 

Tarla ekip, biçiyor musunuz? 

(Hanım) (5) ot biçiyrik. çayır, hozan otlarını biçiyrik. 

(Bey) (6) çayır.  

(Hanım) (7) yani öyle ehmeyrik dÀ ele. buğday, arpa ekilmey dÀ şindig. 

öncelerden ekilirdi. tÀ (8) bizim çocuòlūmuzda pek biz hatırlıyamayrıò onu 

yani. küçühdüg o zaman. dedemler falan ekerdi.  

(Bey) (9) harman marman sürmedüg yani.  

Hayanlarınız var mı? 

(Bey) (10) iki dene inegimiz var. iki dene gıdıġımız var. 

(Hanım) (11) geçinin yÀwrusu yani. tavuòlar mesela, civcivler iştė ne˘blìm 

köwdeki yaşantı.  

Eskiden düğünleriniz nasıl olurdu? 
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(Hanım) (12) dānler mesela eskiden böyle yemeh yapılırdı iki gün. 

cumartesi pazar olurdu. pazar günü (13) gelin gider, gelirdi yanı. şindiki 

gibi dēldi yani. salon malon yoġuydı. köyde olurdu. (14) köyde toplanırdı, 

oynardı ġızlar.  

(Bey) (15) toplanırdılar, köwde horon oynardılar. 

(Hanım) (16) oynardılar, gider arabalar, taksi falan gelini gider alır 

getirirdi. 

Ata binmedin mi evlenirken? 

(Hanım) (17) yoò. o devirler öncedenmiş. annem mesela binmiş, atnan 

gitmiş. 

(Bey) (18) sen onu araysan, o meseleyi araysan bizden öncekinner ata da 

binmiş. ama  sen ata (19) binmiş kibi annat nurhayat.  

(Hanım) (20) he. önceden öyle olurmuş yani. ata bindirirmişler gelini 

götürürmüşler. esgiden yani.   

Gelinlere ne giydirirmişler? 

(Bey) (21) duvaò duvaò. 

(Hanım) (22) esgiden gelinlih yoòmuş. elbise giyerlermiş beyaz beyle 

bezden. beyle ġafalarına süslü bi şeler (23) yaparlarmış.  

(Bey) (24) duvaò derdiler duvaò 

(Hanım) (25) duvaò dēl. duvaò ayrı. duvaò bizimkinner giydigimiz. esgiden 

de öyle çitden yaparmışlar. beyaz (26) çitlerden yani. esgiler şindi örtiy ya 

yaşlılar onnardan böyle yapar ġafalarına yaparmışlar. elbise (27) 

giyermişler. biz gelinnik giydig mesela.  

Yemekli mi olurdu düğünleriniz? 

(Hanım) (28) yemekli olurdu. tatlılar yapardılar mesela.  
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(Bey) (29) dolma yapardılar dolma. lahananın sarmasına dolma derük. 

dolma, úartol yahnisi. paġla dennisi. o (30) esgileri annat. kibar olma dÀ. 

(Hanım) (31) beyle burma tatlılara çapraz tatlısı derdiler. bardaò Tatlısı, 

bardaò basardılar. bi de beyle (32) sıòardılar kordela boğması.  

(Bey) (33) fışġıl Tatlısı. yemehleri keyveni yapardı.  

(Hanım) (34) ìy bilen bi keyveni tutar getirirdiler, yapar. o keyveniye para 

mesela verirdiler. kim (35) getirirse dān sahibi. onun yaptırdığının 

ġarşısında hani bi ücret verirdiler. öyleydi eskiden. şindi (36) herkes 

keyveni oldu. 

Kızlara çeyiz ne yapılırdı? 

(Hanım) (37) ceyiz de biz mesela işleme yapardıò iğneyle. boncuòdan 

oyalar örerdik. dantel örerdik ne˘blìm. (38) beyle lifler falan bi şeyler 

yapardıò. ceyizi de eyle yapardıò esgiden. önceden eyle (39) gösterme 

yoòdu. gelin getdiği zaman kaynata tarafından sandıò gelirdi. ġaynata 

getirir yani. boş sandıò (40) getirir. kelinin ceyizi içine dolar giderdi. bizim 

de dönemimiz de öyleydi. ceyiz serme (41) merme yoòdu.  

Çeyizden akrabalara dağıtılır mıydı? 

(Hanım) (42) erkek tarafına verirdin. mesela bi gelin getdiği sıra ġocasının 

tarafından hani görümcesi olūy, (43) eltisi, amcası bülmem halası onnara 

çeyiz dÀlırdı, verilirdi. mesela bi yastıò kılıfı işlenmiş, (44) seççade, böyle 

çorap, çamaşır, iç çamaşuru ele bi şeyler dÀlırdı.  

Hıdırellez yapılır mıydı köyde? 

(Bey) (45) hıdırilyaz yapardılar tÀbı. baò şu gördān daġ var ya. oriya 

zimonnular gelirdiler, pereğliler (46) gelirdiler, tekkeden gelirdiler,bizim 

köw her yerden gelirdiler. şu var ya şu görünen (47) daġın zirvesi. üstü 
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düzlügdür oranın. onun altında da bi su vardır. ordan iner (48)  su alırdılar. 

orda iki üş gün ġalırdıò yani biz. bizim genşligimizde. tabı bizden (49) 

önce de daha azıliydı. daha fazla gelirdiler.  

 

21. 

Şinasi AYSEL- Zikri AYSEL 

NAZLIÇAYIR 

Tarlalarınıza ne ekiyorsunuz, ne zaman ekersiniz, ne zaman biçersiniz? 

(Şinasi Aysel) (1) arpa, buğday, yonca, gorunga. baharın dördüncü ayda. 

(Zikri Aysel) (2) ilkbaharın dördüncü ayda başlar tohum ekilmeye. tohum 

ekilir burda. dördüncü aydan yedinci ayda (3) çayırları biçerler otu biçerler 

sekizinci ayın on beşi dokuzuncu ayda da şeye başlarlar ekine. (4) ayni 

sizin hurlar nasıl ise ayni bizim bura da öyle. aròası hur burası (5) da lorgas 

işde. buranın yeni ismi nazlıçayır. mesela şinasi aysel reşberlik yapan bu 

adam (6) işde. en eyisini bu adam bilür. nası ekilür, nası biçülür, nası 

yapılur. bu (7) bilür. burası çayır diyelim. çayırlar baharın üçüncü ayda 

başlar ġoruğ olmaya. yani mal (8) mul yedirmezler ġurudurlar sularlar. 

adam aòıllı sularlar çayırı. çayır da yedinci ayın beşiynen (9) onu arasında 

başlar çayır biçilmiye. çayırı biçerler. gelir direktornan toplarlar buni. zoğ 

yaparlar. (10) zoğ yapdıòdan sōra balyacı makenesi gelir balya yapar. 

balyayı toplarsın, alur götürürsün. merē (11) vurmÀ˘çün de mereg derler 

saman otu ġoyan yere. onu ġaòar şeynen ney˘i di (12) onun ismi patosa 

vururlar. saman gibi inceldirler. samanı merē vururlar. samana ġatar 

mallara (13) kışın yedürürler. aşşÀ oòarı dört beş ay yedürürüz. altı mal 

içerde yer. 
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(Şinasi Aysel) (14) beş altı ay. on birinci aydan sÀy dördüncü aya beşinci 

aya ġadar yer içerde ġışın. (15) ot çoò. ot bol burda. 

(Zikri Aysel) (16) işde dediğim gibi sekizinci ayın on beşinde ekin başlar. 

gider ekini biçerler. oraònan biçerdiler (17) esgiden. şimdi şeynen 

biçiyollar.  

(Şinasi Aysel) (18) biçen esgiden tırpan vardı şindi tırpan da yoò şindi. 

motor biçiyor şimdi.  

(Zikri Aysel) (19) motor girmiyen tarlalar var da ekmiyorlar oraları.  

(Şinasi Aysel) (20) ekilmiyor, biçilmiyor yani. motor yanaştığı yerler 

ekiliyor.  

(Zikri Aysel) (21) öküz olmadū˘üçün öküz. öküznen esgiden onnarı 

sürerdiler. tiyezen bilür oni sizin kĀlerde (22) de aynı öküznen ekerdiler. 

şindi öküz kaòdı dÀ öküz möküz yoò. ba bu (23) köwde heş öküzümüz yoò.  

(Şinasi Aysel) (24) öküz heş bi yerde yoò ki.  

(Zikri Aysel) (25) hurlarda yoò. buralarda yoò. bizim en az öküz saòlayan 

iki çift öküz saòlardı (26) burda. çünki kotana ġoşarduò, kotan sürerdüg. 

aşşÀ oòarı iki ay herg ederdüg tarlaları (27) kotannan. ġara kotan. dağda 

yatarduò, sürerdüg. ben ha bu begçam köwünden benim annesi (28) benim 

analıġımdır yanı. benim annem öldügden sōra babam evlendi. begçamda 

ağaşlar var ağaşlardanuz.  

(Şinasi Aysel) (29) dayım burda haşindi begçamda ya biz oriya gitdik. 

ehsiden netdik biliy misin (30) biz. bu hurdan irgaT geldi bizim ekini 

bişmeye. ben de dÀ küçüg˘i dim işde (31) ama yetişgin birez belki de on beş 

yaşında anca vardım. bunnar mahsus desdelerin arasına (32) Taş 

doldurmuşlar. Taş hanı  Àr olsun. ben de baġları baġlıyorum ya. ben de (33) 

baġları baġlıyom baòıyom umuzuma atmıya mümkün dēl ġaldırmanın. 

onnar orda yatiy güliy yerlere (34) sariliylar. ben ne˘blim ki. oyun yani. 

(Zikri Aysel) (35) yani oyunnar öleydi esgiden. 
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Önceden düğünleriniz nasıl olurdu? 

(Zikri Aysel) (36) şimdi eskiden dānlerde şöyle olurdu. bi hafta en azından 

dān olurdu. bir hafta (37) önceden başlardı yani bir hafta diyelim sekiz gün 

dān sürerdi. şimdi öle bi (38) şe yoòdur yani. zaten ōlannan ġız birbirini 

seviyor. evelisi. 

(Şinasi Aysel) (39) ey şindi esgiden atnan gelirdi. mesela gelinler atnan 

gelirdi. ama o zaman dÀ (40) güzel olurdu. benimki öle olmadı ama benden 

dÀ önceler mesela bunnar.  

(Zikri Aysel) (41) bizim dānlerimiz mesela öle oldu. şimdi diyelim ki 

gitdiler ġızı istemiye. istediler ġızı aldılar. diyelim (42) üç ay beş ay nışanlı 

ġaldıò. nışannımızı giderdik görmiye. ġaçaò ġaçaò. öle selbes (43) yoò. 

yaòalandı mi aròana soba baġlardılar. bunnarı yaz. ēr nışannını görmiye 

gitdìn zaman (44) o kĀwün deliġanlısına yaòalandın mi sırtına soba 

baġlardılar. ateş yaòardılar. yan istersen tutuş. (45) tabı öle bi şe yapardılar. 

yani eski oyunlar Āle˘idi. ama tabı şindi (46) onnar kaòdı. onnarın heş biri 

yoòdur. köw odaları var˘ıdı musafir odaları. oriya toplanırdılar (47) bir 

hafta dān yapardılar. bir hafta sōra gelin gelürdü. çıòarlar damın üzerine. 

gelin (48) gelürdü atnan yanaşurdu oriya. gelinin kafasına çerez tökerdiler. 

çerezin içine Taş maş ġoyardılar (49) ki ġafasına insin. he tamam mı. 

onnarı yapardıò yani. onnar var˘ıdı. bizim dönememizde yanı. 

(Şinasi Aysel) (50) bacadan bacadan. bozuò para TÀş maş. espirisi olsun 

diye. şindi ele bi şey (51) yoò. şindi arabaynan geliy zaten. esgi usullΠr dÀ 

eyidi. esgiden mesela gelin getürme (52) dÀ ey˘i di. tilki giderdi mesela. ben 

yenceye tilki getdim. yengeynen beraber. dÀ yenge (53)  gidüy ġına yaòıyo 

ya gelinin eline. ben o güni getdim bΠna o ġadar (54) oyun yapdılar orda ki. 

ō ne oyunnar yapdılar. mesela ġurban kestiler beni.  geldi (55) bi adam diyo 

ki, orda muhtar geliyo. vatandaş oturuyo böle içerde. diyo ki (56) muhtar 
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bΠne bi ġurban lazım. o da neyìyse baòıyo halbisem hep tilkiye oyunnar 

(57) yani. geliyo baòıyo bu etli bu etli bu zayif neyìyse, bu tilki ulan 

bulsam (58) bu ey etli bana lazım diyo. onu alıyo bazarluò ediyo işde. 

ondan sōra (59) seni kesiyolar. kesiyolar para verürsen ġurtarırsın. para 

vermesen kesilecēn. para almaò. 

(Zikri Aysel) (60) köwün delikanlısı yani. delikanlıbaşı seçerler birisini o 

ġonuşur. şindi diyelim otuz kırk tane (61) elli tane köwün delikanlısı var 

dÀ. onnarı hep toplarlar bir araya oyun yaparlar. (62) yani oyun yaparlar. 

işde o oyun da öledir. 

(Şinasi Aysel) (63) hep tilkiden alıp para da yani orda bi eğlence yapmak. 

(Zikri Aysel) (64) tilkiyi ġurban diye götürürler. keseceiz. hoş 

kesmelerinden dēl. yanı bunı bir şaka mÀbeyninde (65) yaparlar ve para 

içün, para almağ içün. dān sahibinden veya tilki giden arkadaşdan. (66) 

diyelim ki üç˘cüz lira veya da ikiyüz lira vereceksin ġurtaracasın kendini. 

(Şinasi Aysel) (67) vermezsen çoò çile çekersin. 

(Zikri Aysel) (68) bi de su işi vardır. suya götürür basarlar. yanlış bir iş 

yapdūn zaman (69)  bunu ġaldırın suya derler. benden bi tosun. ben dedim 

ki ġaò şinasiyi götürün (70) suya basın. ben size bi tosun kesecem. böyle de 

yaparlar. tosunu mecbur kesersin o (71) deliġanlıya yedürürsün veyahuT bi 

toòlu.  

22. 

Hüsnü TOPUZ, 42 Hüsnü TOPUZ’un Hanımı 

KURTOĞLU 

Köyünüzün adı neden Kurtoğlu? 

(Hüsnü Topuz) (1) burdan atlı gitmişler, on atlı. bele ġurt gibin gitmiş, 

dalmış, dağıtmışlar. düşmanı ordan (2) levg˘etmiş, sürmüşler. işde demişler 
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ki yaw buranın adını ġurdoğlu koyacÀz. ġurt kimin (3) gelmiş, dağıtmış 

gitdiler. ġurt süriye girer de sürüyi dagıdır ya. gitmiş orayı dagıtmış, (4) 

teslim almışlar. adları da ondan ġalmış. bütün her köyün  adı değişti sade 

buranınki (5) değişmedi. gümüşÀnenin eskişehri,  gümüşÀne de yoğuyken, 

gümüşÀnenin eskişehri bizim burasi bi de kelgidin (6) şeyi sadaò. bizim 

hısımların oldū köw. sadaò varmış yani üçü varmış. dierleri sōradan (7) hep 

gelmişler. misal burda yedi mahalle varmış. eshi evler diyolar ora bi yer, 

(8) eski köw varmış. eski köw var, ev yerleri var.  

Köyünüzün yeri hep burada mıydı? 

(Hüsnü Topuz) (9) bu köwün gelmişi de geşmişi de hep burdadır. baò şu 

evin aròasına git. (10) baò şu aròa taraf var ya pur. Taş. fırın yapmış adam 

oriya yav. (11) kimse de bilmiyor. üzeri o kadar kapanmış, dolmuş. iki, üş 

tane fırın var. (12) adam kayayı böyle yarmış, kesmiş, ekmeg fırını yapmış. 

dört˘cüz seneyi geçiyor. ankarada sancÀ (13) var bu köyün.  

Tarla ekip, biçer miydiniz önceden? 

(Hüsnü Topuz) (14) hep ekiyodular tarlÀyı marlÀy. zaten arazisi yoò ki aha 

arazi karşıda görünenner. o (15) ġadar. bizim arazi kelkitte. arazi bizim 

kelkitte.  

Burdan Kelkit’e nasıl gidiyordunuz? 

(Hüsnü Topuz) (16) ō eskiden atnan gidiyodular. dağdan aşıyoduò. burdan 

bi sÀtta gidiyodular. ordan da (17) yüh yükleyip getiriyodular işde. bizim 

arazi orda. köwün arazisi hemen hemen hep şeydir. (18) yani kırk dönüm 

yeri olan var, elli dönüm olan var, ikiyüz dönüm olan (19) yeri var. şurda 

pekünle sınırız. karamustafayla da burdan sınırız.  

Yemek için doğadan topladığınız otlar var mı? 
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(Hüsnü Topuz’un Hanımı) (20) ısırgan var. evelik. çoġ ot var ama 

aòlımızda ġalmay ki. gendilìnden olan otlar (21) dÀ evelik, zırgan, yemlik, 

anuò, ġuşbunnu var. çaşur mantarı, ġızıl mantar da var, ġızambuò var.  

Hangi meyler olur peki köyünüzde? 

(Hüsnü Topuz’un Hanımı) (22) ceviz, elma, armut oluyor. erik mesela 

normal erig ayrı daġ erigi ayrı.  

23. 

İsmini Vermek İstemeyen Bey, 86 

KIRIKLI 

Önceden köyde yaşam nasıldı? 

(1) Anam çıòardı sabah namazına ki baòardı kimin tütüni tütiy, orda gide bi 

evlek (2) köz getire köz.  anam gider ordan köz getürür de ocÀ yaòar da 

çorbamızı (3) bişürürdü. para nėrde. size şaka geliy. para ne geziy. yÀw bin 

defa şāretseg (4) gene azdır. gece gündüz allÀ yalvarsaò gene azdır. deyrim 

ben sene şindi en (5) fÀkir dedügün en, en düşük türkiyenin neresinde 

olursa olsun o günlere baòan da saltanat (6) süriyrig. şindi devlet para 

veriy, mayış veriy. bir hasdamızı şeyden alamaydı herif hastaneden (7) 

çıòardamaydi. benim bacanÀmın ōlu tırabzonda yatdı, hasda. ġafasında 

tїmör varıdı öldü getdi. genc (8) öldü çocuò. tırabzonda üc˘cüz elli bin˘nira 

aldılar da hastÀyı verdiler yoòsa vermeydiler. bunnarın da (9) elinde var˘ıdı 

da verdi üc˘cüz elli bin˘nirÀy. üc˘cüz elli bin˘nirÀy nėrde toplıyacaòsın, 

nėrde bulacaòsın yÀ. (10) ellerinde vardı da üc˘cüz elli bin˘nirayı verdi de  

hastÀyı aldular. anamın bir inegi var (11) ben otariyrım. bir ineg. üş dene 

yetimi var bi de anam dörd gişi. (12) babam zaten bi yaşındaydi ölmüş. ben 

babamı tanımayrım bile. böyüg ġardaşım taniy da (13) ben taniyamayrım. 
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ben bi yaşimdaydım. şindi tahzildar geliy. geldi iyimmi ˘beş ġuruş yoò ki 

(14) inegin vergüsüne verek. yimmeş ġuruş yoò. aldı inegi götüriy. dÀ 

yalnız bizim dēl (15) başġa ġonşunun da gene. şindi tÀbi topladı götüriy 

tahzildΠr. tahtı ögüne inegi götüriy. (16) anam getdi aldı inegi dēy o aşşÀda. 

yimmi beş ġuruş yoò ki alağ inegi. (17) götüriy. anam burdan aldı bi 

deynegi eline getdi. anam şindiki deliġanlılara addam demezdi (18) valla. 

vurur öldürür heş diylemez. götürdü camının oriya. geriden anam elinde 

ġuvetli zoppa (19) var, getdi. ben de peşine gidiyrim anca gidebiliyrim 

peşine. anam gidiy ben de (20) gidiyrim. getdi efendime söyleyim dedi ki 

yav sizin yapdığıyzı yunan da yapmaz. üş (21) dene yetime bi memesi 

deyrig siz aldız gidiysiz bunnar ne yiyecekler. he beyle. (22) tutdı malın 

içinde tutdı inegi, ayırdı, dönderdi geri. tahzildara dedi ki he beyle (23) 

Àzıyn açarsın dedi ha burdan ileşiyn alurlar. vallaha. vurur öldürür heş 

diynemez iki deynekte (24) öldürür onu. aldı inegi geşti getdi. tahzildar 

Àzını açamadı. heyle söyledi. dedi sizin (25) yaptığıyzı yunan da yapmaz. 

ne günler geçürdük. malın yirmi beş ġuruş mal, ġırk ġuruş (26) da davar 

vergisi. davarınki fazlaydi. ormanı yeymiş de fazla vergi. devlet ac. bizim 

(27) harmandan zahra toplar da esgeriyeyi baòarduò. yayla varidi yayla. tÀ 

yayladan getürürdüğ öküz (28) arabasıynan yÀ. anna.  

Senin düğünün nasıl oldu dedeciğim? 

(29) ben mi. ō. ben hanımı alana ġadar şey bitti. ben ac herif vermeyler. 

(30) annadın mi. yetim. pusulam da geldi. asgere deyler. şindi alacaò oldūm 

ġızı da (31) vermeyler. nēydek. düşüniyrim düşüniyrim olmay. dedim 

onnarın akrabasına ki ben ġızı alıp ġaçaciym. (32) zaten bene Πsker ediyler. 

içeri atarsa da atsınlar, ġoròmayrım. işin yoò mu. hec˘olmasa (33) nişannı 

olim de gidim dedim. he yani. sōra böyĀleri yolladım dügürçi bi kere (34) 

vermediler. dÀ onnarda ġızdı getmey. ġızı ġaçurtmaya gözümü tihdim. 
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ġaçurtaciym. zaten pusulam gelmiş (35) benim. asger olaciym. bi dene 

izzed˘Ànın ġızı var ya rahmetlig. o anasının (36) gözü ġariydi. onnarın 

akrabasından yani. birez akraba çalar onnara ya. o dedi ki (37) ben bu işi 

yaparım. böyüg adamlar hafiz emmigil mehmed emmigil o yaşlı adamları 

(38) yolladuò. hafiz emmi dedi ki o bizim sözümüzü dinnenmedi nüfuzumu 

ġırdı dedi. ben (39) dÀ getmem oriya dedi. işde o ġaniyahlı yapdı. onnarın 

akrabası. getdik nasıl ġandurdu (40) onnarı ġaynatamı bilüy müsün. 

oturmuş ocÀn başında küle yazmış. ben küle yaziyrım demiş. (41) bu ġız bu 

ōlanındur. bu ġızı verecesin bu ōlana. eyle ġandırmış ġaynatamı. ben (42) 

de zaten dedim rehmetlige ki ula ben bu ġızı ġaçurdaciym. neye mal olūsa 

olsun. (43) içeri de girsem. ben zaten asgere gidecim. 

Sen hanımını görüp beğenmiş miydin? 

(44) yÀ. ama canına rahmet olsun öldü şindi. ama karı. allah durÀnı cennet 

etsin. (45) eyle ġarı. beş vaòıt namazının bir keret namazını kazıya 

bıraòmaz yanına da birez (46) ġılardı. 

Düğün yaptın mı hanımına? 

(47) yapduò. o zaman ne dügünü işdė. geydürdüg meydürdüg bi pÀzen 

alduò. pazen dedügün (48) ama o zamanki pazenler pazeniydi. heş solmay. 

yırtıldı getdi irengi sanki gül kibi. (49) eyle pazenler. şindi Àriyler. naylon. 

gelingi nerde görmüşüg. ne bulunursa onnar. heyle. bu (50) millet ne çileler 

çekti.  

24. 

İsmini Vermek İstemeyen Hanım, 80 

KALETAŞI 
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Sana birkaç soru sorsam cevaplar mısın teyzeciğim? 

(1) temam. ne soracaòsan biyen. 

Önceden tarlalarınızı nasıl biçerdiniz? 

(2) otları biçerdüg. gobaġ eder baġlarduò. ordan mereglere yedürürdü 

mallara. ha şu ġarşı daġa (3) giderdüg ekin bişmiye ha şu daġa. ha şu 

ġavaòlÀn içinde tarlamız var˘ĭdi. ha wurayı (4) biçer. biçerdüg on gün, 

yirmi gün oriya gider biçer baġlar gelür yedürürdüh mallara. (5) bi de ha şu 

daġın ardi var ya ha şu daġın ardi. ha wu (6) daġın ardına bişmeye giderdüg 

bir ay. hem ot biçerdüg, hem ekin biçerdüg. bir (7) ay ha wuriya giderdig 

gelürdüg, giderdüg gelürdüg. biçerdüg. hem aròamıza da gene yük (8) var. 

sırtımızda sırtımızda. baò ha wu daġın aròasına giderdüg baò. ha wu 

gugulun (9) arhası var ya ha wuriya giderdüg ekin bişmeye oranın aròasına 

dÀ oóarı, dÀ (10) oòarı. otu biçerdik ondan sōra başlarduh ekine. ha wu 

Taşların arhasına. heyle yerime (11) giderdüg neler çekerdüg neler 

çekerdüg. bize kimse sÀb˘olmazdi. hokumat mokumat bize biri (12) 

sahab˘olmazdi. emicen evel zaman eksi adamlardan˘ĭdi. verdi ēy yėrleri 

sowū az ēy (13) yėrleri bize de verdi ha burÀy. bizim eksilēmizi. bizim 

dedelerimize babalarımıza verdi ha burÀy. (14) bizim çektüklēmiz. neler 

çekerdüg ġızım neler. ha şu daġdan odun Taşur da yaòarduò. (15) 

aròamızda atlarnan. aròamızdan ha wurdan odun alur ha burdan ohari gelüp 

çıòarduò tam (16) ha bu evlere. ha bu camının evlerine. ha wuralara. yÀ 

görsen hayret edersin. (17) aha teyzēyn siyen annattuòlari. bizim 

oğraştıòlarımız, bizim çektügümüz çileler ama hani neydek. dörd (18) 

öküzümüz var˘ıdı. tarlayi sabannan sürerdüg. ya eksilēmiz sürerdi. 

babalarımız sürerdi.  

Ne biçiyordunuz tarlalarınızdan? 
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(19) boğda boğda. arpa, boğda. onnari ġorduò harmana. üstüne ġorduò üç 

çif öküz. öküzler (20) çevirirdi he beyle dönerdi dönerdi. olurdu boğda 

saman. döner onnarı savurur boğdayı ayrı (21) alurduò, samanı ayrı 

alurduò. gördün mi. bizim zorumuz çōh.  

Bahçelere ne ekiyordunuz? 

(22) bahça da yoğ˘udi. yoğ˘udi bahçamız ekek. şey ekerdük patadis 

ekerdüg, ġardof  derdüg. patadis (23) ekiydüg suyumuz yoğ˘udu ki ekek 

fasulye. su yoğ˘udi. arazımızda su yoğ˘udi. biz çoò (24) iş etdüg. biz neler 

etdüg. peygamber efendimiz emretdi ki gün gelecek ki muhammedin (25) 

hümmetleri daşınacaò şey daşınacaòlar köve, melmekete. ordan da 

daşınacaòlar istanbola. ordan gine daşınacaòlar (26) buriya. ayni eyle 

olduò. apartumanlar yapiylar şindi gene daşındıò buriya.  

Eskiden düğünleriniz nasıl olurdu hatırlıyor musun? 

(27) o dānneri hatırlamayrem. onnarda o zaman ben küçüg˘i dim dÀ 

uşaġ˘ıdım he beyle.  

Senin düğünün nerde oldu? Neler yapılıyordu düğünlerde? 

(28) benim dānüm oldu şėy. benim babamın melmeketi. benim anam öldi. 

babam da öldi. (29) benim melmeketim ha şu camıdan o yana. orda 

yapardılΠr dānneri orda. oralarda buralarda. (30) yemek bişürürdüler, 

yedürürdüler.  yemekli yapardilΠr yemek memek. ne olsa iştik. çorba, herle, 

ommaç (31) neyìyse, óaşıl neyìyse. ajluò zamaniydi ajluò.  

Düğünlerde kadınlar, erkekler oynar mıydılar? 

(32) ben habarım yoò. o işlerin adamı dėlim ben. ben he şeyle uşaġıdım. 

benim (33) anam öldi, babam öldi. ben ġaldım yetim.  
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Hayvanlarınız var mıydı önceden? 

(34) benim dörd inegim var˘ĭdi. vururdum makineye südünü yaġ süd 

ederdim. minzi ederdim, pėynir ederdim.  

25. 

Haydar ALEMDAR, 64 

KALE 

Haydar amca köyün adı nereden geliyor? 

(1) kovans olaraò geçiyo şimdi bizim o rası. kovans eski ismi orda duran bir 

beyin (2) ismiymiş o kovans. ondan sōra türkceleştirince kale oldū için 

simge kaleyi aldılar şindik. (3) keçikalesi diye geçiyor. esgi dönemde 

bunnar istikrar olmadí için dağları kendilēne siper alıp (4) yüksek 

kesimlerde barınmışlar. aşşaġlara çoò sōralardan inmişler. bir iki devreden 

sōra. dedemgil bile (5) o kalenin esgi evlerinde yaşamışlar. orda esgi evler 

vardır. duvarlar horosandan yapılmış. kireşnen (6) kumun bileşiminden 

meydana gelmiş. bu uzun zaman özelligini bozmıyan bi yapı. şindi çimento 

(7) diyelim bir sene giderse o horosan ġaynatması yüz sene gidiyor. 

onun˘çün bu tarihi (8) yoò. indim yannarını bütün dolaştım ki tarih 

bulurum diye. tarih bulamadım. bu kaleler (9) birbirlerini görürmüşler. 

benim bildìm bu keçikalesi o leri tarafında şom kalesini görüyor. şom (10) 

kale kov kalesini görüyor. kov da canca kalesini görüyor.  

Eskiden tarım nasıl yapılıyordu bu köyde? 

(11) biz esgiden tarım ġara sabannan yapılırdı. ġara sabanın da bileşimleri 

var tek ġara (12) saban olmuyor. şindi o kotan denen ucunda demir. 

sürtünmeden aşınmasın dayansın diye, bi de (13) toprÀ yırtsın diye böyle bi 
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kının üzerine şey geşmiş, demir. özel onu şiy (14) yapıyor demirciler. onu 

ona geçiriyler bonduruò. o bi de ona doğru giden çeki (15) odunu ona ok 

deniyor. öküzlerin birisi buriya birisi buriya bağlanması için o bonduruġun 

(16) samı denen iki tane odundan böylece şeklinde. samı. bunnarı da sam 

baġıynan (17) bağlaylar. açılmasın diye. burasında bi kelepçe gibi öküzün 

kontrolu burda. bi tane de (18) öbür tarafta. mal çobannÀna hodaò denirdi o 

zamanda. bu hodaòlar yönlendirirdi o şėyleri, (19) ġara sabanı. saġa 

vurursa saġa yönelir. sola vurursa sola çeker öküz. direk yön (20) gibi ayni. 

öküz arabası variydi. bunnarın dingiline odundan bunnar. şöyle geşmeli 

fazla ses (21) çıòarmasın diye sabun sürerdiler bunnara, bu oturan şiye 

mazının üzerine gelen yüke. ses (22) çıòarmasın. o dingile de mazı dėrdiler. 

yannarında şöyle şėyler var. tar dėnen hani (23) müzükte şindi tar aleti var 

ya. o tarlar da öyle geçiy. oturup burda (24) iki dene önde iki dene 

aròasında. bunnarnan taşımacılıò yapardılar. sapları getirirdiler. o ekinnerin 

(25) bağlarına sap denirdi. otuz tanesi bi part sayilırdı. harmana getirilir. 

òarmannar önceden çamurnan (26) ıslatılaraò düzeltilirdi. gemler onu süren 

o iki tane böyle çamdan ağaç. ġafaları hafif (27) yuòariya dōru. ġayòının 

ġıçı gibi ayni.  altına çaòmaò Taşından. çuòutda bi usta variydi (28) 

ġambur şükrü. o bu işleri yapardı. onun erbabı oyuydı. başġa kimse 

yapamazdı. eyle (29) ya bu dönecek bunun bi de kesme o Taşları düzme 

şekli var. günnernen (30) sürülürdü iki tane öküznen. güneşin annında. bi 

de paston gibi de bi şesi (31) variydi. tek bi adam üzerinde tikilerek dolanır 

böyle dayre şeklinde. nihayet saman haline (32) geldi mi bunu tıġ denen 

yığıntı yaparlar. samanın birikmiş haline, harmanda toplu halinde. (33) 

yabalarnan, onnarnan rüzgarlı havaları beklerdiler ki rüzgar samanı bi 

tarafa aòtarsın deni bi (34) tarafa. o şėyi ne den dėrler, o boğdanın 

tohumuna. ben kendi lisanımnan konuşiyrım ki (35) kayıt alasın oriya. 

rüzgarnan şėy yapıldıòtan sōra o sapları ayırırdılar. teknelēn içinde suyu 
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(36) verdi mi o yumuşaò yeylig olannar çıòarlar yuòarıya. geri buğday 

tanesiyle taşlar ġalırdı. (37) böyle bunnarı da çuvallara doldurur ġurutur. 

topraò bacalarda ġurudur dėğirmene götürürdüler. orada da (38) aşlıò 

denen şėy ġışlık yiyecek diyek bunnara şindik. bulġur mu olacak. bulġuru 

da (39) gendime mi olacaò. bunnarı büyüg ġazannarda ġaynatırdılar. o 

hedik yumuşaò haline deniy. biz (40) alır bunnarı yerdik. buğdanın şişmiş 

su halindeki şişmiş haline hedik denirdi. onnarı götürürler. (41) dėğirmende 

iki dene bölüm vardı. bi tane taş bölümü un yapan. bi tane (42) de silindir 

şeklinde bir taş dibek deniyor ona. o böyle şėy duruyor. tekerlek (43) 

havada. taş yatay olaraò şėy yapiy. oluòtan su aòar pervanenin dişlilēne 

vurdu mu (44) onu dönderir. o taş da buğdayın üzerinde, gendimenin 

üzerinde dönen kapçığından çıòarır onu. (45) denleri tökülür yerde birikir. 

òalburu var. òalburu da variydi bi tane. òalbur, tepür (46) aletlerden başġa 

dirgen vardı. dirgen de iki çatallı o hasılat şiyi var ya (47) ekinin onnarı 

böyle şė yapıp çevirmek için. tırmıò var iki çeşit. demürden, ağaştan. (48) 

he kermağ var. bu aletler ahşaptan o zaman demür pek yoğiydi. biz herg 

(49) edildiği zaman tarlalar herg denir.  sabanın peşinden aştığı kanal. 

açıòlamasını da yapım ki (50) herg neye deniy. bunun içinden yiyecėğemiz 

kÀmutlar çıòardı. bi bitki. biz de onnarı (51) toplardıò. o zamanın bizim 

şindi yani çocuòlara gaga deyler dÀ püskāt veriyler işde (52) her şey 

veriyler. işde o zaman bizim gagamız da kÀmutlariydi. ama küm bülür (53) 

allah onu ne şifa ġaynağı olarak yaratmış. kimse bilmiyor. yani o yöntemler 

soldu. (54) envÀy çeşit hastalıòlar türedi. işdigimiz göriysin maden suyu 

içiyrim onu bile yapay yapmış. (55) orda iştigimiz doğal. o ġadar asit yoò. 

eşgi su geçer o. onu tökmesen (56) bardÀ içemesin yaòar boġoziyn. 

özelliklēni ġaybettì˘çin insanlar dÀ şifa bulamaylar. bugün şeker (57) 

tozundan bal üretiy. biz bi tarih bi gelin hurdan sevişmişler istanbulda ġapı 

ġomşusuydu (58) demek. damat kelkitli gelin hurlu. beni de tutdular gitdik 
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oriya. o zaman da (59) kıt oldu bal.  bal hiç yoò. bi dereden döndüg. 

gitdìmiz yoldan dēl de (60) dēşik bi yoldan gelìken bi vadide lan baòdım ki 

herif üş dene de (61) ġat atmış. balın olmadí dönemde. ey dedim nedim bu 

nasıl oliy. siz bal (62) yoò deysiz üş ġat atmış bu. dedi haydar abi biz yirmi 

liriye balı (63) veriyrik, o beş liriya satiy. şeker balı o. şindi bunu şeker 

hastasına versen (64) iyilig yerine zarar görecek. bileşimi bozulmuş. biz 

çubū soòar ballÀn içine öle yerdig. (65)  ġara ġovan. esas bal oyiydi. on 

liraydı o zaman kilosu. on lira ama (66) kimsede para yoò ki ala adam. 

tenekeyle getiriy adam.  

26. 

Dursun YAKUT 84, Kemal ÇELİK 90 

KABAKÖY 

Dursun amca çocukluğun nasıl geçti bu köyde? 

(Dursun Yakut) (1) bin dokuz yüz kırk dörtde gümüşÀniye getdim. 

eskişērde ilkokulu orda oòudum. ablam var˘ıdı. ablamın yanında ġaldım, 

(2) oòudum. burdan giderken biz burda anniye babıya ne derdik biz biliyo 

musun. babıya (3) aga dėrdik anniye de aba dėrdik. ġaòdıò burdan getdih 

baò. şindi oriya getdik. (4) ey şindi ora gümüşÀne eskişēr. onnar da 

alışmışlar oranın kültürüne. onnar hep anne (5) baba dėyler. okulda 

oòuyoruz. bi de bir arkadaşım var˘ıdı amcamın ōlu. o olmasa (6) beni deli 

edeciydiler zaten. o bana desteg˘olurdu. şindi çıòardı dört tane tÀlabe (7) 

okulun köşesine herkes daılırdı. okulun dört köşesinde birer tane tÀlabe. o 

dedi ki (8) orda agÀ, o yanki dedi abÀ. beni zemmediyler. ulan Àòadaş şindi 

o benim (9) amcamın ōlu onnarı süpürdürdi. beni muhafaza ederdi yani. 

gelirdim eve. evde derdi ablam (10) ki la ġardaşım dėrdi anne baba de anne 

baba de. burası şehir dedi. (11) burda hep anne baba deyler sen de anne 
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baba de. neyiyse burda ablamızın (12) tavsiyesiyle alıştıò. anne baba anne 

baba dedik. öğrendik onu ġurs etdik. ablam öldi. (13) çocuò üzerine öldi 

ablam orda. yanında başaramadım dördüncü sınıfi. geldim yirmi gün de 

(14) burda kaliye getdim. burda kale var. kalede ilkokula getdik ordan 

karneyi aldıò. buriya (15) da geldik şimdi. burdakiler başladı beni 

zemmetmiye. birisi dey annē öbürü de dey (16) babbÀ. burda da böyle 

zemmedildig mi ġızım. ulan Àòadaş anneyi babayı buriya ġabaköye (17) 

getiren ben oldum. annadın mı. şindi herkes anne baba. aga aba ġahdi. 

onnar (18) öldi ġaldı sıfırda. annadın mi. işde benim şeylerim anılarım o. 

bin doòuz yüz (19) elli üşde evlendim. burda evlendih bize  dān olacaò 

tabi. çalgımız da kemençeci ali (20) var burda. onun peşine gidiyrik ki hani 

adam gidiy gelmey bizim dānümüze. çalġınan (21) benim dānüme 

gelmeyler. burda bir Àşık ünmani baba var˘ıdı. o zamanda Àşık ünmanı (22) 

babaynan hak aşıġı yani hak vergisi. bu adam dedi ki yÀ kimi yollaysa (23)  

gelmedi. bu adam dedi ki durun ben gidim, getiririm dedi onnarı. bu da 

(24) ġaòdı getdi bu alının peşine ha bu kemençeci alının peşine. getdi 

bunun peşine. (25) haydi gel, gelmem. ha wu adam onu getiremedi. halbuki 

sabrını hatrini burda köwlüler (26) bütün sayiy. köwlüler bütün o adamı 

sayiy. o onu getiremedi bizim dānümüze. arkadaşın (27) birisi dedi ki şėy 

rahmetlik. ulan dedi isterse gelsin dedi. türkiynen oyniyacíò dedi. (28) o 

başladı türkiynen böyle harmanda oynadılar. annadın mı. o adam benim 

dānüme gelmedi. (29) neden sebep niye gelmemiş. sorduò inceledig ki 

benim abimiz orda behçiydi o zaman. (30) onun hanımı da ġoruòdan odun 

getiriymiş. yıòmış oni. sebep bu. onun ġardaşının ben (31) dānüne 

getmem. gelmedi. annadın mı. anılarımız böyle ġızım.  

(Kemal Çelik) (32) bu köwde yirmi yıl Āretmenlik yapdım. gendi 

köwümde. aşşÀ oòarı hepsini oòutdum. bi (33) şeyler Āretmek için. tabi o 
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zaman birez de vurmaò var˘ıdı. ben de en (34) çoò bele vururdum. elimin 

burası sızladmazdı ama bele vurdun mu yanardı elim. ama (35) oòutmaò 

için yapardım. babaları dėrdi ki vatandaşların babaları, çocuòları oòut 

dėrdi. oòut da (36) vur dėrdi zararı yoò. bi şeler Ārensinler. o zaman öle. 

şindi de vurma (37) yōh. şindi o yoò. öle yoò. ister oòusun ister oòumasın. 

anlaşıldı mı ġızım. (38) biz bi şeler yapdıò. elimizden geleni aşşÀ 

bıraòmadıò. Āretmenlig ġızım şükrü saracoğlu diye (39) bi başbakan vardı. 

şükrü saracōlu onun bir şeysi vardır. Āretmenlik cansız vücutlara ruh (40) 

veren bir tanrı sanatıdır. şükrü saracōlu başbakan. zamanın başbakani. ben 

ey tanırım o (41) başbakanı. yani tanırım. o zaman genc Āretmen˘idim. 

yirmi yaşlarındaydım. sucuò kibi bir deliġanlı. (42) gözlerim de atatürkün 

gözleri ne benzedì˘çin. atatürk Āretmen. köy enstitüsü mezunuyum. oòuduk 

allah (43) razı olsun para da aldıò. ben doòsana el atdım.  

(Dursun Yakut) (44) sÀ şimdi bi annadìm. bizim köw odamız var˘ıdı. 

hocagilin odada oturiyrıò. bir dān (45) oldı . şindi bir ėhtiyar adam o zaman 

rahmetlig hüsnü çavuş yetim everiy. ama (46) ėy dinle. yetim everiy bu 

dilinin altına bi çöp ġoydi. beline bi kem (47) bÀladı. eskì elbise geyindi. 

geldi şindi odada ama odanın ġapısını da kitledi şöyle. (48) ġapı da kitli. 

kimse çıòamıycaò dışarı. şindi geliy. yetim sırtında. dey ki arkadaş (49) dey 

dān yapıyrım ha bu yetimi everiyrim. dānüme gelecek misin gelmeyecek 

misin. çağırıyorum, (50) davet ediyorum. şindi geliyrim desen de sopa 

yiyecesin, gelmeyrim desen de yiyecesin. e (51) geliyrim dedin mi dey ki 

gelip de yetim hakkı mı yiyecesin. bi sopa (52) ġoy ona vuriy bi tane. 

gelmeyrim desen dey ki gelmeyecektin bana bu ġadar (53) masrafı yaptın 

dedi tÀk bi dene de ha wu. bütün milleti böyle odada (54) ġapı kitli ya 

kimse ġaçamay. herkezi böyle sopadan geçirirdi. dānner eyle çoò 

manzaralı (55) olurdi. şaka yapardılar dÀ. dėrdiler,  gülerdiler. sōra esgi 
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samimiyetler de dÀ bambaşġaydı. şindi  (56) yoò. şimdi o ġadar samimiyet 

yōò. esgi samimiyetler dÀ eyiydi. böyüg küçük var˘ıdı. (57) edep haya 

var˘ıdı şindi bunnar mÀlesef yoò. insan birez ileri getdiyse birez 

zenginneşdiyse (58) esgi adetler de ġaòıy ortadan. bele şindi dānlerde bele 

bi şey yoò. çıòarlar (59) dawul zurna çalar orda birez oynarlar o ġadar. 

annadın mı. esgi durumlar dēşdi. (60) çōò dēşdi. hoca sen niye bi şe 

annatmaysın. 

(Kemal Çelik) (61) seni diyneyrik yeter. senin annattıġıyn annatacam ben 

de ne deyim. aynısını diyecem.  

27. 

Ayşe Hanım, 66 

KAZANTAŞ 

Eskiden tarlalarınız var mıydı? Ot biçer miydiniz? 

(1) hep oraònan biçerdig. esgiden böyle makine mukine de yoğ˘udı. makine 

var˘ıdı ġol makinesi, (2) çewürmeli. dögerdüg, ögüdürdüg onnan.  

Ne ekerdiniz tarlalara? 

(3) cavdar ekiydüg, buğda ekiydüg, arpa ekiydüg, fig otu ekiydüg eyle 

onnarı ekiydüg biz (4) evelleri. hep de elimiznen. saban sürerdüg sabannan. 

öküznen sürerdüg. hep sabannan sürerdüg. şindi (5) de motornan süriyler 

ama bizim burda yoò motor bura daġ ya motor girmey. (6) dÀ kimse 

ġalmadı ki zaten otlarını he bele biçiyler. eken yoò dÀ heç. (7) mal da beş 

altı gişi heyle birer dene inegi var. yoòsa kimse saòlamay (8) eyle.  

Eskiden hem çocuk, hem hayvanlar, hem de ekin biçmek zor olmuyor 

muydu? 
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(9) millet ġalabaydi. bi taòımımız. biz amcamgilnen birlig˘üdüg. altı dene 

ġız biz üç ōlan. (10) amıcamın da dörd˘ōlan beş ġız, dörd ġız. hepimiz 

birlikde ġızlar giderdig, annemgil (11) dururdu. evde duran olurdu. bi 

taòımımız giderdig bi taòımımız evde dururdu. o zaman (12) ineh taòımına 

çoban var˘ıdı. bu öküz şey taòımlarına da gendilerimiz uşaòlar otarırdı hep. 

(13) ben ġaç sene saban sürdüm. çoò zor˘udu çōh. harmanı tökerdüg. baò 

ha bura (14) harman yeridir. ha bura harman. harman tökerdüg öküzlernen. 

gemi üsdüne ġorduò. gemnen sürerdüg. (15) tıġ makinesi var˘ıdı. tıġ 

makinesi de o ekini döverdüg ya onu yıġÀr o (16) makineye töker denini bi 

tarafa samanını bi tarafa çıòardırdıò. hep elnen yapardıò. şindi (17) 

motorlar çıòtı. gider daġlarda yatarduò. herg ederdüg. tarlaları sürerdüg. 

seniye de pas olurdu. (18) bi dÀnki seniye de orÀy ekerdüg, güzün. anÀm 

millet hep daġlardaydı. gider (19) yatarduò. ben amcamnan çoò sürdüm. 

babam gurbete getdi de. amcamnan sürerdüg. sabanna böle. (20) ekerdüg 

tohum seper. tarlaları ekerdük. bişme de gelince de beş altı ġız birden (21) 

giderdüg. oraònan biçerdüg. tırpan bizim buralarda pek tırpan getmeydi 

ama şindi şindi yapiylar (22) köwün işlēni zaten eken yoò. dēyn o daġların 

aròalarında gider biçerdüg. hem de (23) yerime giderdüg, araba da yoò. bu 

daġın aròası yaòın bi şe deil. şurdan (24) dōru gider yayla var˘ıdı yayliya 

giderdüg. hep de yüriyecesen. sabahın şafaò söktün mü (25) biz çıòarduò. 

ele giderdüg ki orda sabahlayruh. çoò çoò giderdüg biz. daġdan ġuru (26) 

şelek gider yapar getürürdüg. ökünlernen, arabalarnan sapları getürürdüg 

de öküzlernen de ġuru odun (27) gider an baò ha şu daġda sözüm misal. ora 

da ġoruò. gider şeleknen (28) alır gelürdüg. ġoruòdu yassahdı. oralar gene 

yassaò. oralardan gidip odun modun edemesin şindi. (29) dēy bu dağın 

aròasına aşıysın gidiysin şindi oduna. şindi oriya yol vuruldi, taksi (30) 

maksi gidiy. vuruldu gidiy. o daġlar da zaten bizim değül ki dewlet aldı 

(31) saten. yassaò, getdin ġırdın mı tutuòlarlar seni. dewlet hep ġırdı bizim 
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ha˘wŭrayı (32) da hep ġırdı. tarlaları bile hep aldılar ġız tarlaları. tarlaları 

hep meşe yapdılar. (33) mahkeme gördü aldılar. tapu mapu yoġ˘udu evel. 

şindik herkeş yerinin tapusunu aldı. herkeşin yeri (34) ayrı. sen yerini 

biliysin. herkeşin yerinin sinoru var. ora başġasının ora başġasının.  

Yoksulluk var mıydı köyde? 

(35) tÀbı. fakir olannar var ki olannara çalışiydılar, gidiydiler. ha wurda bi 

teneke mi (36) oliy bi got bi şiye giderdi, aòşamaçÀn oraò biçerdi tÀbi. 

Burada kışın kalan da var mı? 

(37) heş burda haşimce beş altı gişi ġaliy. yazlıòcılar geliy, gidiy beş altı ev 

(38)  ġaliy. uşaò yoò ki heş. hep gümüşÀniye gidiyler. 

Bahçelerinizi ekiyor musunuz? 

(39) işde herkeş burda durannar. bil˘lohman bi yer. kartel, fasulye. 

fasulyenin yeşiline pağla kurusuna (40) da fasulye deyler. cigit, fasulye 

ikisi de.  

Önceden köyde düğünler yapılır mıydı? 

(41) tÀbi. gine de yapiylar. bu gece ġına gecesi olur yarın da ġız gider (42) 

sözüm misali. önceden bi hafta dügün ederdiler. önceden en çoò üş gün bi 

(43) hafta yapardılar ama şimdi bu gece ġına yaòarlar yarın da gelür alır 

giderler. (44) gümüşÀnede duriylar amma geliyler köwde ōllarına ġına 

gecesi yapiylar. önceden yenge giderdi, atnan (45) giderdi. şindi de taksiler 

var.  

Gelin ne giyerdi eski düğünlerde? 

(46) gelinnig sōra peyda oldu. önceden hep elbiseydi. başına vala atardılar. 

ġırmızı örti. devamlı (47) ġırmızı vala dėrdiler örti ipekten.  
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Hangi meyveleri yetiştiriyorsunuz? 

(48) burda pek ġızıl armudu deyler, ġabaò armudu, ġızıl, takıç. takıç da 

başġa armud. (49) yeşil, gej yetüşür o. ne˘bilim işde hepsi ayrı ayrı. turşi 

armudu. bu sene (50) armudlarda heş yoò. her tarafı soyuò vurdu. soyuh da 

dēl de duman, (51) duman vurdu duman atdı.  

28. 

İsimlerin Vermek İstemeyen Karı-Koca  

? 

GEÇİT 

Önceden neyle geçinirdiniz köyde? 

(Bey) (1) tarla ekerdüg, tarla biçerdüg.  

(Hanım) (2) önceden çoò zoriydi. öküzlernen ekerdüg. herg ederdüg. 

biçerdüg, dÀlarda biçerdüg. oraònan biçerdüg. tırpannan. (3) ükler eşşeklere 

alır gelürdüg.  

Ne ekiyordunuz tarlalarınıza? 

(Bey) (4) buğda, arpa. 

(Hanım) (5) buğda, arpa, fig. köw ġonuşuğu buğda. şeher buğday. 

harmanımız var. harman olurdi. eşşehlerden (6) bağ bağlar, ükler getürür 

yıġardılar harmana. harmanda sürerdüg öküzlernen. gem, gemnen. he o (7) 

gemnen beraber sürerdüg. o harman olurdi. sawururdular yabaynan 

sawurdular. makineye vururduò. arada makineye (8) vururduò. harman 

makenesi variydı. Tırmıò, yaba, odun küregi onnardan şeyderdik, 

sawururduò.  

Yakacak odunu nereden getiriyordunuz? Nasıl getiriyordunuz? 
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(Hanım) (9) hesab˘ed baò şindi o dÀlar. bizim ormanımız var burda. gelìken 

gördìyz belki. (10) oralarda gider sıra verürdüler odun bize. ügler eşşehlere, 

semer vururduò eşşeglere. onnardan şeyder, (11) getürürdüg, yıġar, ġışın 

ġar yÀrdı buralar köwler ġarlı yerler buralarda yaòarduò. geçimi öyle (12) 

sÀlarduò yani annay mısın.  

Bahçelere ne ekerdiniz? 

(Hanım) (13) pağla, úartol ekerdüg, ġabaò. melmeketimiz onnarı alurdu 

yÀrum. lahana. işde eyle onnarı ekerdüg. 

(Bey) (14) ey dÀ lahana da demeyelim de kelem diyelim.  

Hangi meyveler olurdu bu köyde? 

(Hanım) (15) meyve de vişnemiz variydi. elmamız variydi. ġaysi demezdüg 

zerdali variydi. o meyvelēmiz variydi (16) yani. şindi ġurudu getdi. cewüz 

variydi ba cewüzler de dÀ vermey. ġurudu onnar da (17) getdi. işde eyle 

geçimi sÀlarduò yani. işdė bele yÀrum.  

Elektrik yokken ne yapıyordunuz, ne kullanıyordunuz? 

(Hanım) (18) ġara lanba yaòarduò, ġara lanba.  

(Bey) (19) fiske vardı. gaz lanbası yani.  

(Hanım) (20) fiske. fitil taòarduò ondan sōra şüşeli çıòdı. esgiden de ki ġara 

lanba variydi.  

Tandırlarınız var mıydı? 

(Hanım) (21) tandur, tandur variydi tabı. ġapıya mı geliydi şindiki kibin 

ekmek. ekmek bişürüydüg. tanduru (22) her gün ġaòar tandur yaòarduò. 

analÀmız ne çile çekerdiler. yaylalarda dedelēmiz sürerdi. onnara (23) 

yemeg götürürdüler. ne˘blìm esginin işi çoò zoriydi. şindi ġolay. baò şindi 
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bizim (24) ekmek geliy gapiya aliyrıò ne güzel. ama o zaman her gün ġaòıp 

tandur yaòacasan. (25) tandur bele bi ġuyu bi yer. odunnarı doldurur, 

yanardi. tezek, mal tezegi. döleg (26) güvecleri. güvecleri ġorduò üstüne. 

yemehleri. yemehler onda. sarardıò bi güvec dolma. lahanadan. artuò (27) 

etli mi, yavan mı neyiyse içine gemük mü ġoysan. indürürdüg onu tandura. 

tandurda (28) bişer, ġızarırdi. ondan sōra bunu alır töker yerdüg. esgiden 

bele herkez TabÀnda yemezdi. (29) herkez bi tepsiye tökerdi ordan yerdi. 

şindi Tabaòlar ayrıldı baòma.  

Düğünleriniz nasıl olurdu önceden? 

(Hanım) (30) ō bir hafta dawul zurna çalardì, millet oynardi, şenlig olurdi. 

yemek verülürdi. evlerde (31) oynardılar ama böyüg evler. alır gelini ordan 

giderdiler nere götürürseler o eve. köwde (32) keyveniler olurdu. 

keyveniler yapardilar burmalari, Tatlilari, paklavalari, börehleri. dolma 

sarardılar, fasulye yemeği yapardılar. (33) pirinş pilÀw yapardilar. esgiden 

bunnar çoò böle önemli bi şeydi. şindi dÀ önemi (34) yoò bu yemehlerin. 

şindi herkez de yapiy. esgiden yoòluò variydi ya bu yemehler (35) çoò özel 

yemehler olurdi. herkez yapamazdı buni. zengün alur yapardı faúır yerdi 

fasulye, (36) patadis. 

Bu köyün köy odası var mıydı? Misafir ağırlanır mıydı? 

(Hanım) (37) evet evet yedirir içirirdiler. sen ne deysin. tabı tabı. baò bizim 

ha burda (38) ġahve variydi. bizim şindi bu köwlerde esgiden yol nėrde. 

ġışın gelürler buralarda ġalurdular. (39) biz onnarı hep yedürürdüg. bunun 

babası anası tandur yaòarduò. bele somunnar atarduò, lavaşlar (40) 

bişürürdüg. hep alır gider orda yedürürdüler onnarı. çoò çile çekerdüg çoò 

çile çekerdüg.  

29. 
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İsmini Vermek İstemeyen Hanım, 62 

ESENYURT 

Sen buranın yerlisi misin teyzeciğim? 

(1) buralıyım. buranın ġızıyım. şu ġala kĀw var orda oturiydıò. ġaynatam 

elli beşte buriya göştü (2) bahçamıza. ġaynatam bir ōlu gendi yani gendi 

ġaynatamın çocuòları, ġayınnarım. başòa biri yoò. (3) evelki adı kow 

buranın. aşşÀ kow perek köprüsünden aşşÀ bi köw. pirehmetden oòarı (4) 

geldìyz de az derenin içinde evler var ya yoòuşa ora aşşÀ kow. oòarı (5) 

kow uòarı mahalle ġalanın köwünden biz. biz burda ġala var ya.  

Önceden tarla eker miydiniz? 

(6) ekerdüg yÀwrum. dÀlarda bizim orda çoò ekenegümüz vardur. buğda 

ekerdüg, arpa ekerdüg, yıllıġ (7) ekerdüg. cavdara yıllıġ deyrüg. ögüdür de 

mallara yedürürdüg. buğda ekerdüg, arpa ekerdüg. e (8) dÀların otunu 

biçerdüg, mal beslerdüg.  

Hangi hayvanları besliyordunuz? 

(9) geçi beslerdüg, ġoyun saòlarduò. ondan sōra hayvan beslerdüg. 

büyühbaş hayvan. onnarı da sÀrduò. (10) şimdi burda ġahıyrım gene besim 

yeri var orda. À şindi da oraları da (11) ekmey. heş kimse köwlerde 

ġalmadi. hep herkes göştü gümüşÀniye, başòa yėrlere. piknige gidiyler (12) 

yaylamız var, ġalamız var. ġaleye çıòsÀz, ġalamız güzel oralar. kow kalesi 

yazar. aşşÀdan (13)  az dümdülü yoòuşa yoldan. camı var camının önünden 

yoòuşa çıòar bizim yol. e (14) indüg bahçalara. bahçaları da bahar gelür 

sürerüg. patatis ekerüg, fasulye ekerüg. beyaz bu (15) şey ġuru fasulye 

derüg, ötekine de sırıòlı fasulye derüg. çubuòlu fasulye. çubuòlarduò. pağla 

(16) da derdüg. onnarı ekerdüg, lazut ekerüg. salata ekerdüg, evel hıyar 
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derdiler. şimdi salata (17) deyrüg. domadis ekerüg. işdė bunnarnan ōraşır, 

meşgul oluruò. bahçamız yanımızda ekerüg, biçerüg. köwümüz (18) 

güzel˘idi, has˘ĭdı ekenegimiz çoğ˘udu ama millet dÀ yapmay bi şey. benim 

çocuòlarım (19) da izmitde. 

Kaç tane çocuğun var teyzeciğim? 

(20) yedi çocūm var. üçü öldi. dörd dene ġaldi. dörd dene. biri on iki (21) 

yaşında biri yedi yaşında biri de üş günlüg˘öldü. şimdi de bi yÀrum (22) 

otuz, otuzbeş, kırk yaşlarında emes hastasi. heş yürüyemey. haşince bugün 

onnan ġonuşdum he (23) beyle aòlım maòlım ġarışdı. dÀ ġonuşması da 

kesildi. işde eyle yÀrum. 

Önceden köyde günler nasıl geçiyordu? 

(24) şindi haman ġayfaltı. namazı ġılar yatmazduò. ġaòarduò den yemē 

bişїrürdüg o zaman dÀ. (25) şindi haman ġayfaltı dolaplar hazır. haman 

ġayfaltı edip gidiyrük. e o zaman bulġur (26) yemē bişїrürdüg, den yemē 

bişїrürdüg. onnarnan milleti yedirürdüg. yedürdāden sōra alur hayvannarı 

çıòarduò (27) biçime. otu biçerdüg, otu bitїrür ekini biçerdüg, ekini biçer 

bah, bahça bozarduò. işde (28) o işlernen meşgul olurduò. aòşam tekrar eve 

gene gelürdüg. yemeg evde fazla insan (29) olan bi gişi evde bişїrürdü. 

olmiyan gelürdü mal, davar sÀġar, sıġ, südü yerleşdür. (30) yarı gece olur 

yatardun o zaman da. yayuò mu yayacın, sajda ekmek (31) mi bişїrecün. 

fırın mı. tandur da var. tandurda yemek bişїrürdüg 

30. 

Fatih KUŞ ve Karısı  

BALLICA 
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Tarla biçiyor musun? 

(Fatih Kuş) (1) ot var. ekip, biçiyrüg. şimdi sadece yonca ekiyrüg. çayır. 

işde baharın ekiyrüg. zatin (2) yoncaları bi kere ekiysin o beş altı sene 

biçiysin. tırpannan biçiysin. oraò, tırpan. (3) Tıraktör buralar şey oldū için 

girmey buralarda tarlalara.  

Hayvanlarınız var mı? 

(Fatih Kuş) (4) hayvan var. inek, tosun, dana.  

Sizin düğününüz nasıl oldu? 

(Fatih Kuş) (5) yolladuò, getdi istediler.  

(Fatih Kuş’un Hanımı) (6) bizim töremizde isteme dayısı amcası gelür 

babası, ister. bi kerende verilmez. bi dÀ (7) giderler. hani bi kerende 

verilmez kız. ondan sōra verdiler. nişan ele işte. dān (8) de normal oldu 

işde. ġına yaòarız. esgi tarihden ġalma yöresel oyunnar yaparlar. oyun (9) 

yaparlar yengiye. mindere tikerler yengeyi para almağ˘için. ha buriya 

oturursun da seni (10) gizli gizli tikerler şey iğnenen. yenge ġaòar bi yere 

getmiye minder peşine taòılır. (11) annadın mı. e dān de dawullu zurnalı 

baòşa veya da kemençe bizim buralarda. (12) ġına gecesi geline bindallı 

geydirirler. dānde de gelinlik. esgiden benim ablamı ata bindirdiler. (13) 

ata bindiriydiler o zaman. ġarşıdan atın üstünde kar boazda. atın üstünde ve 

attan (14) da düştü altına. kayınpederi tutdu atı. atdan da düştü. ata bindi 

getdi yani. (15) erhama sararlar bizim burda gelini. yünden hakiki bi 

yünden kumaş işleyler. o da (16) erzurum yöresine ait ama biz de 

ġullaniyruò. ben de olsaydı ben bulamadım. tarihte (17) yani babannelēmiz 

sandıòlarında onnarı ġullaniyduò. ben de olsa ben de kullanırdım. ben 

töreleri (18) çoò önem verürüm. yani ejdadımın şeyini ġaybetmemiye 

çalışurum. ben de sarunurum yani güzel (19) bi şey. 
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Bahçelere ne ekersiniz? 

(Fatih Kuş’un Hanımı) (20) patates ama bizim burda úartol derük. pakla, 

úartol, lazut, salatalık, lahana. yani kara (21) lahana. mayısta fasulye. biz de 

şindi burda fasulye deyrük.  

Kış hazırlığı olarak neler yaparsınız? 

(Fatih Kuş’un Hanımı) (22) pakladan, úartoldan, lahanadan turşu ġoruz. 

bizim burda arumuz var. balımız var. paklayı çırtıyruò, (23) konserve 

ġoyruò. turşu, ziron. hamurunu yōriyrım, sade sunan, tuz, un yourup 

açıyruò yufka. (24) ġıvırıp, kesip, ziron oliy sonra. bişirürken onu sıcaò 

sunan ısıtırsın, üzerine yourt veyahut (25) da ġurut derik biz ona. ġurut da 

yourdu tökiyrüğ torbiya süziy ondan sōra katılaşiy (26) yourt onu güneşte 

ġurutiysın. o ġurut oliy. onu, onun üstüne döküp, tereyÀnı üzerine (27) öyle 

servis yapiysın. kesme makarnası yaparuò. biz ġuşbunnudan marmelat 

yaparız. buranın ġuşbunnusu çoò (28) önemli, mēşur. onu ġoyiyrım yayla 

ġazanına ġaynatiyrım onu ben. kelgirden geçiriyrim bi de (29)  süzekten. 

ondan sōra torbiya tökerim süzer. bi dÀ ġorum yayla ġazanına, ġaynatiyrım. 

çoò (30) az şeker ġullanacan ona. doallí ġaybolmasın.   

Kendiliğinden olan, doğadan topladığınız otlar var mı? 

(Fatih Kuş’un Hanımı) (31) burda evelik var. onnarı toplarız, onnarı örük 

yaparız. onu ġışın yemehte ġullaniyruò biz. (32) asiyruò, ġuriy, 

ġullaniyruò. pakla da zuluf pakla derler. paklayı ġıraruò, ġuruturuò, ġışın 

yerüg (33) yani onu.  

Hangi meyveler olur köyünüzde? 

(Fatih Kuş) (34) alma, erük, cewüz, ġuşbunnu, turp, yer alması. 
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31. 

Rukiye FINDIKLI, 72 

DÖLEK 

Buranın çömleği meşhurmuş. Nasıl çömlek yapıyorsunuz? 

(1) işde ōraşıyrıò onnarnan. tahdasi var, TarÀ var, ġurifasi var yapiyrıò. her 

şeyi var. (2) gogoci var gogoclayriò. Taşi var Taşi. ha beyle bi Taş aliyrıò. 

bunun kibi (3) dēl de gogoc. onnan gogoclayrıò. ġurudiyrıò, u yanı al bu 

yanı al ġurut, (4) gel tandurda yaò. çilesi çoò yani anniyacÀn çilemiz çoò. 

tandur dēy ha wu oòarlarda. (5) buralarda dēl ki gösterem. tandura lavaş 

etmedik, etsek gadÀyn alsın lavaş ama etmedıġ. (6) tandurlardan ġardan su 

çıòdi. ōdūr budū ġurudamadıò ki yaòaò tanduru da edeġ˘ehmeg. (7) 

annadın mı. biz de dışardan aliyrıò. getürüp de satiyler. ġurban olim sÀ. 

işde (8) öle çilemiz var. yaòıyriò, gogoclayrıò. dışarı at, içeri at, ġurut. 

ōraşiyrıò. ġurudmasan hep (9) ġırılílar. ōraşıp işde heyle edip de geliy 

ġapılardan aliyler. gudi işde he dölek (10) gudisi. mahlemiz aşşÀda. bura 

az. camının mahlesine getdıòlıyin milleti bulursun. burda biri yoò (11) ki. 

işde ġonuşdum dÀ neydim. dagdan aliyrıò, Taşdan aliyrıò çamuri. gelip 

burda yōriyrıò, (12) ayaġımıznan elimiznen yapiyrıò. ġurifası var, TarÀ var, 

tahtasi var. ōraşiyrıò işde eyle ġurudup, (13) gelip buralardan aliyler. 

alanlar aliyler, satiyler.  

Tarlaları ekiyor musunuz hala? 

(14) dÀ tarlaları ekmeyler. ilerisini eker, biçerdiler. şindi tarla marla 

ekmeyler. otluh biçiyrik. evelden (15) arpa ekerdıò, yonca ekerdıò, boğda 

ekerdıò. şindi dÀ onnar ġaòdiler ġızım. şindi ekmeyler (16) de yonca 

biçiyrik. tenneme biçerdıò. arpayı orağ ayında ekerdıò, tenneme biçerdıò 
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sabahlardan. ondan (17) sōra  giderdıò dōru bişmiye. harman ederdıò 

harman. saman bi yere düşerdi den bi (18) yere düşerdi. makenası var 

vururduò makeneya da ayırT ederdıò. öküzlernen ġoşardıò. gemler varıydi. 

(19) onnarı öküzlernen ġoşardıò, saman olūdi. vururduò harmanda 

makeniye. deni buriya tökülürdi, samana buriya (20) ùökülürdi. ayırT 

ederdıò işdė evelden. ama şindi etmeyrıò. şindi onnar ġaòdiler. şindi ot (21) 

biçiyrik, yonca biçiyrik.  

Hayvanlarınız var mı? 

(22) hayvan var işde. ha wurda gördün dÀ. onu yuúlenip getirüyler. 

arabalarnan getirüyler. arabası (23) olan arabanan. hayvanı olan 

hayvanlarnan. araba olmadıhnín hayvannan getüriy işde öyle. davarlar yoò, 

(24) davar eksıdeniydi. şindi davarı millet satdi. mal saòlaylar işde. gendēn 

göre. dörd dene, (25) beş dene, altı dene eyle saòlayrıò işde. biçin olmay 

çoò ya. olan danÀy (26) manÀy da satıyrıò. annadın. işde eyle. o çamurı da 

daġdan Taşdan getüriyrıò. neler (27) çekiyrıò.eziyriò, haşlayrıò. hayvannan 

getüriyrik, arabanan getüriyrik. yol olduòliyn arabanan geliy, yol 

olmadıòliyn (28) hayvannan geliy.  

Çömlek toprağını nasıl seçiyorsunuz? 

(29) ayri ayri yėrden. hep bi yėrden almaysın. işdė bi yerden buradan 

aliysın, ordan (30) öteki yėrden aliysın. dÀ öbür yėrden aliysın. 

ġaruşduriysın, ġatiysın birbirine. bir yėrinkinden güvec (31) olmay işde 

gudisi olmay. o gudiler olmay. her yerden ġatacan ki ola. yımışaò (32) 

çamır var, sert var. ġatiyrıò birbirine ediyrıò. yımışÀ dēy ha wu ġavaòlar 

göriniy (33) ya diysin havasladım ordan dÀ neçe dÀ gidecen ki ala da 

gelesin. sabah (34) giderıò. tez çıòarabüliysek geliyrıò öğliye çıòaramaysaò 

anca aòşama alıp da geliyrıò. yani üş (35) dörd beş altı yuú çıòariyrıò, 
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ġoyrıò bi yere arabanan alıp geliyrıò. yayliya (36) da gidiyrıò ġızım. 

yayladan da ayri çıòariyrıò. mallarımızı alıp çıòıyrıò. pazar günü yaylamız 

(37) var, çıòacaòlar. keliftir adları göz göz yerler var Taşdan yapilmış. 

Taşdan ha beyle (38) çewrülü çıòıyrıò. bi ay bi buçuò ay duriyler aġartiyi 

edip, alıp, geliyler. orda (39) aġarti edip alıp geliyler. ama esiy. estıòliyn 

soba yaòamayrıò, ocaò yaòamayrıò. çoò çile (40) çekiyrıò.  

Bahçelerinizi eker misiniz? Neler ekersiniz? 

(41) bahca da ekerıò. fasulye ekerıò, patatis ekerıò. yeşil fasulye bahşa, den 

fasulye bahşa (42) ekiyrıò. pakla da deyrıò işde. ġara lahana, beyaz lahana, 

pazi, isbanak, maydonoz, taze (43) soġan, marul hepisini ekiyrıò. önce o 

ġadÀ olmazdı. önce ekinner variydi, tarlalar. cavdar (44) ekerdıò. güveci 

çoò yapardıò da olurduò güveci yapmiya da bahca ekemezdıò. şindi o (45) 

ġadÀ yapmaylar, ekiyler.  

Kış hazırlığı neler yaparsınız? 

(46) ġışın onnarı hazırlayrıò. burda ġışın ġar çō oliy. her bi şemizi içeri 

aliyrıò, (47) ġışın yeyrıò. ġışın bi yere gidilmey ġardan. o taze fasulyeyi 

tüm konserve vuriylar. (48) şüşelere doldiriylar ġışa hazırlaylar. e lahanayı 

hazırlaylar, patatisi hazırlaylar. ġuru fasulye ġurudiyler. ġuru (49) fasulye 

büşüriyler. souklar düşmeden gümüşanadan makarnÀy, bulġuru fazla fazla 

alıylar. her şeyi alıp (50) dolduriyrıò içeri ki ġışın alınmay. yol çıòmay. 

annadın. altı aylıġ nefÀ ġoyruò içeri. (51) ġışın da mal yedüriyrıò 

sebetlernen. helbet zor oliy.  

Önceden düğünleriniz nasıl olurdu? 

(52) ey dānnerden de işde ġınasını yapdıò burda ġardaşımın ġızının. millet 

yııliy ne vereciyseler (53) atiylar. oynarlar. gelünü getüriyler taòı yapiylar. 
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taòılΠr taòıldıòdan sōra tekrar gene oynaylar. ġına (54) veriyler çerez, 

dÀdiylar. işde ne verecisen. para veriysin, hediyesini veriysin. işde eyle. 

ondan (55) sōra da sabahdan ġaòıp, edip dügününü götüriyler.  

Gelinin özel bir kıyafeti var mıdır? Ne giyer? 

(56) helbet. gelin bindallı geyiniy ġına gecesi. ġına gecesi bahşa geyiniy, 

gelin olurken bahşa (57) geyiniy.  eksiden bi şe bulamazdıò ki geyinek. 

şindi ataşlarımız geldi, sularımız geldi, ömrümüz (58) tükendi. her şeyimiz 

var ama ġocadıò gidiyrıò o dünyiya.  

Kendiliğinden olan doğadan topladığınız otlar var mı? 

(59) evelik var. ġuzuġulaò var, istahoma. yemlık. annadın. ġırçıklı, lafirida, 

çoban almasi, ebegümeci (60) var. bahşa moloş var.  

32. 

Mustafa CİĞERCİ, 58 

KEÇİKAYA 

Köyünüzün geçmişi hakkında bilginiz var mı? 

(1) bu köw. bu köwe şėyden ardahandan, erzurumdan bu çevre illerden 

gelmişler. dÀ evel (2) bu şėyin oriya ġurulmuş. kiloplara. ġaraġolun başında 

oriya ġurulmuş. orda demek ki biraz (3) dÀ sıòışınca, sīmadı buriya 

geldiler. buranın ilk ismi cıfıt artıò ermeni mi rum (4) mu neyiyse. bin 

sekiz˘züz ellili yıllarda buriya gelmişler. buriya taşınmışlar. ondan sōra bu 

genişlemiş. (5) bura seksen hane oldu. seksen haneden sōra şindi on haniye 

düşdü, sekiz haniye (6) düşdü diyek. köwde ġışın sekiz on hane ġaliyor. 

yazın baya ġalabalaşiy oliy ġaç (7) atmış yetmiş hane oliyor.  

Eskiden bu köyde neyle geçinilirdi? 



227 
 

(8) köwde dÀ önce ilk zamannar şeynen geçinilirdi. at arabacılí yaparlardi. 

trabzondan vana, siirte (9) hanı dō˘anadoliya yani. at arabacılí yaparlardı 

ġışın. yazın da reşberlik yaparlardı. şeynen (10) barabar kara sabannan 

barabar. kotannan. kotannan herg eder ġara sabannan sürerdiler. oraònan 

biçerdiler, (11) tırpan yoòdu. tırpan yoòdu, oraònan biçerlerdi. afedersin 

eşşeklernen beraber tÀ burdan aşÀ oòarı (12) bizim şėy orman kaş kilometre 

var. altı yedi kilometre diyelim. ordan hayvanın sırtıyla (13) beraber, 

eşşekle beraber. bÀ bÀlarlardı, onnarı tay yaparız. yannÀna vurur. hayvanın 

sırtına semer (14) vurur, ġorlardı. semerin bi sÀna bi soluna iki tane bÀ 

bÀlar ordan tÀ (15) ormandan buriya işde günde bi sefer iki sefer neyiyse 

gelirdi. ondan sōra işde (16) harmana tökerlerdi, harmanda öküzlernen 

beraber gemnen sürer, yabaynan sawururlardı. ondan sōra bin dokuz˘züz 

atmışlı (17) yıllarda almanya meydana geldi. genşler almanyiya getdi, 

ėhtiyatlar burda galdilar. bu köwden yetmiş (18) gişi almanyada vardı. 

doòuz˘züz kaş diyelim yetmişli yıllarda. ondan sōra bÀzĭsı orda ġaldı, (19) 

diğer birez òısmı döndü. derken işde şindi de köw terk edildi eken biçen 

yoò.  

Tarlalarınıza ne ekerdiniz? 

(20) buğda, arpa, fig, ot biçerlerdi mesela şėyden dÀlardan oraònan beraber. 

tırpan yoò, oraònan (21) barabar.  

Önceden düğünleriniz nasıl olurdu? 

(22) dügünner esgiden başdan ġız istenirdi. zaten ġıznan erkek. çoò da 

yoòdu yani hep (23) görücü usluyla beraber. görünce de zaten birbirlerini 

tanıdırlar. ġız ōlanı, ōlan ġızı tanirdı. (24) şėy yapar isterdiler. bÀzısı verìdi, 

bÀzısı vermezdi tabı. o zaman şėy yoòdu. hanı (25) şimdi kibin ġız ben 

alacÀm dedì zaman. babam başım nerė keserse ġanım o (26) yanı aòar 
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dėrdi. o zaman öleydi. şimdi zaman dēşti. herkes istedìni aliy. işde (27) ġızı 

isterdiler, verirdiler. ondan sōra da bi nişan yapardılar. ġız tarafında nişan 

yapardılar. (28) nişan da gene yapıyolar gerçi insanlar. şėylerden mesela 

toplanıyolar ġıza yardım olsun, hanı (29) çeyizine yardım olsun diye. o 

zaman peşkir, şöyle veyahut da pırtı dėrdiler. elbise (30) parçaları. ondan 

sōra işde ġız gelirdi söz keserdiler. mesela diyelim dān ne zaman (31) 

yapacaz. şindi gün alıyolar ya o zaman söz keserdiler. mesela on beş gün 

sōra (32) dānü yapacaz. on beş gün yanaşınca teyze kimin yaşlı birisi 

neyiyse eline şėy (33) alırdı ġıylı dėrler bizde. ona birez şėy ġordu leblebi 

üzüm neyiyse alır ev (34) ev dolanırdı. falancı gün işde ġızın ġına yemegi 

var derdiler. herkes ona göre (35) kendini ayarlardı. o günkü davetiye de 

oyuydu. adam giderdi çocuòlara çerez, leblebi, ġızıl (36) üzüm verirdiler. 

onnar da ona bi şe verirdiler, peşkeş verirdiler o gelene. işde (37) gün 

olurdı. ġız ġınaya çıòardı, ōlan sawduca. ōlan dān başlayacÀ zaman 

sawduc, ōlanın (38) sawducu variydi. şindi de var ōlanın sawducu. dawul 

gelirdi artıh işde o zaman. (39) şėy de birez işgi alemi de fazlaydi heralda o 

zamannar. dawul gelirdi dawul (40) çalardı üş gün. şindiki kimin bi sahat 

dēl üş gün dawul çalardı gece (41) günüz. harmannara masalar ġurulurdi. o 

zaman en ey aydınlatma şeyi aracı lüküsdü. lüküs (42) yaòardılar 

harmanda. ekseri ġışın olurdu dānner. yazın dān olmazdı. yazın herkes 

gurbete giderdi. (43) yazın iş güj zamanı gurbete giderdiler. dānner ġışın 

olurdu. ne˘decegler ne yiyecegler ki. (44) üş gün üş gece dān olurdu ondan 

sōra dügün günü baba yemek verirdi. (45) bu sefer ōlanın babası yemek 

verirdi köwlüye. davet ederdi. gider, gelir alırdılar şėyden (46) gelini. 

getirirdiler damadın evine dān de öyle biterdi işde.  

Köy odası var mıydı önceden? Misafir ağırlar mıydınız o odalarda? 
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(47) tabı. o köw odasından ziyade, şahıs odaları, kabile odaları vardı. 

mesela şindi bizim (48) ciercilerin odası vardı diyelim , ülkerlerin odası 

vardı. her kabilenin dēl de olmasa bile (49) şėy vardı mesela. esgiden 

ġalede bazar oludu. otuz altı paraköw ġale nahiyeyken otuz altı paraköw, 

(50) paraköw dėrlerdi bizde. yÀmurdere, posus yani şindiki salyazı, 

altunTaş, Tanzut yani oylumdere, örenşar (51) örenşeir, ondan sōra bizgili, 

ġabahdere, şurut, neyiydi oranın yaylım. ordan eşşeklernen barabar 

gelirlerdi. (52) boğda getirirlerdi ġaleye bazara satmiya gelir burda mesela 

köwde aòşamdan. o zaman çarşamba (53) güniydi ġalenin bazarı. gelirdiler 

burda ġonaòlardılar. sabahnan gider bazarda satardılar. gerisin geri bi (54) 

dÀ giderdiler köwleri ne. mesela tÀ bayburtun cebre köwü var şėyde posusun 

öbür tarafında. (55) ordan bile buriya ġaleye gelirlerdi.  

33. 

İsmini Vermek İstemeyen Hanım, 85 

ÜÇKOL 

Kimsen yok mu burada teyzeciğim? 

(1) vÀr, vÀr da yanımda yoòlar yaradanÀn ġurban olìm var. üş dene ōlum 

var˘idi. (2) biri öldü ġaldı iki dene. bıldır iramazan bayramının peşine öldi. 

kırk iki yaşında. şindi (3) de allahıma hamd olsun. gerikinner var 

şühr˘olsun. allah bütün müslümannara da acı (4) vėrmesin. hepisine 

dayaniliy, evlad˘acısina birez zor.  ama neydìm allahdan. yaradana ġurban 

olìm. (5) yaradiy biz de çekiyrük daha beter vermiye. var oġullarım var. 

gümüşhanada duriy biri. (6) birez gendünü hanı bayaz eşya aşdı ġaybetdi. 

şindi ġocaelinde behmez, pestil aliy, satiy. o (7) haliynan allahıma 

hemd˘olsun birez gendini topladı. hanımı, çocuòları burda o orda. gidip (8) 

geliy.  burda da bi kötü mötü begim var. var, var allahım ondan geri (9) 
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ġomiya. ondan gerü de ġalŭsaò artuò birez. işde burda beş vaòıt 

namazımıznan halımıznan (10) onnan. var aylıġı da. emehli oldı  

işletmeden. ey aġsari ücret ġadar aliy ama (11) yetiy.  

Bağ, bahçeyle uğraşıyor musunuz? 

(12) yapiydım ölem sene. pay etdük, verdüm herkezin haġġını ha 

yawrularım ama gene onnarnan (13) ūraşiyrım. bıraòıp gidiyler sulayrım, 

gelip çıòardıylar bene de veriyler. he yapmamiş olur mu (14) burda için. 

mejbur yapacìz. gendimize ġadar bi pırtık aldım, gerisi verdim onnara. 

onnar (15) da bene veriy. allahÀm bütün müslümannarınkınnarı da 

benimkinner kimin Tatlı vere, Tatlı yaşaTa. (16) benimkinnarı da Tatlı 

ömürlü yaşaTa. evlatlarım da has, gelinnerim de has. bi denesi (17) 

yÀmurderenin yuvalı köwünde hoca. aòşam tilifon açar, sabah tilifon açar 

ki neydiysin.  

Eskiden tarlalarınız ekip, sürer miydiniz? 

(18) helbet yÀwrum. ġazmaynan bile ekdim de ġazmaynan. bayır˘ıdı, öküz 

bulamadım. adam yevmiye fazla (19) istey. mejbur tohum da var. macelnen 

ekdìm. on iki gof figi iki günde (20) ekdim, mal baòdım. allahıma 

hemd˘olsun. bu yıla ġadar da malım var˘ıdı. bı  yıl (21) o ġoca dede 

herslendi. dÀ baòamayruò. temam óatun bitdüg dÀ baòamayruò. ben de (22) 

baòamayrum. bı  yıl da satdıò, sawduò. bi ikimiz bi ġuru can. aylıò var (23) 

ya yetiy. dolap var, aylıò var. verene şükür. 

Köyde hayvan var mı? 

(24) helbet var. mal da var bazılarının davarı da var. ama ey biz geştih.  

Kışın çocuklarının yanında mı duruyorsun teyzeciğim? 
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(25) ölìm sene. gidip duracìm ama birez olu ki hele düşene ġadÀ burda 

durìm (26) eyice. ne zaman evi süpüremesem, çayı ġaynadamasam mejbur 

götürecihler kim götürecik. hoş ġomşular (27) götürecik dēl. gene evlatlÀm 

götürecik. ama şimdi de gidersem ne ġadar olsa benim (28) yanımda selbes 

yaşaduòlÀnı yalōz benim yanımda yaşıyamazlar. analarìym ġurban olim 

sanki zannediyrim (29)  onnara güve birez ele deyrim elim ayaġım tutiy 

deyrim. olÀn yÀwrūm edip yeyrüh (30) mü. he. hastalanduhlìyn devlete 

allÀm çoò vere ambalas gelüp aliy mi. he. iniyrim (31) hastahananın 

önündesiyz ha wu bene yeter. ne zaman zır düşersem o zaman  evel (32) 

allah sōra siz bahaciòsiyz. niye haşindiden bene boġuziyza bÀlamiya 

ōraşiysiyz. 

34. 

İsimlerini Vermek İstemeyen Hanımlar 

PEHLİVANTAŞ 

Eskiden nasıl geçiyordu gününüz köyde? 

(1. Hanım) (1) mesela öncede ġÀp evìyn işini gücünü toparlayıp alıysan 

eline bilahman neyin var˘ısa işde. 

(2. Hanım) (2) ineglerin var. inegleri sağıysan, ineglerin altını temizleysen, 

o tezekleri yapıysan. ondan sōra alıp (3) yemegiyin çıòıysan dÀ.  

(1. Hanım) (4) alıp yemēmizi gidiyrik dÀ. bi gözenin başında oturur yeyip 

ġaap gidip biçiyrik. Āliye (5) ġadÀ. gene Āle vaòtı gelip aynı bele serilip 

gene yeyrik, içiyrik. aòşama da (6) çıòıp geliyrik. ne var˘ısa artuò. çorba, 

ne götürüsek. beyle bolluò nėrde. bele her (7) şey var, rahatlıò, haşindi ne 

var ki. haşindi her şey ġolay. (8) şindi milletin yaşÀmadí ne var. 

böyüklēmiz çoò çile çekti. çoò çile çektük. ama (9) hamd olsun gene 

günümüze. hamd olsun bugünümüze. iştik eyle çekerdük. getür, vur, 
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harman (10) vur, Taşı sepetnen. tök merege samannarı. denneri doldur. 

dērmende ügüt getir küplere (11) doldur. ordan aròannan mayısı götürür 

harmanna yaparduò. tandur yaòarduò. ehmeh büşür. ehmeh büşürecüh (12) 

kü alaò da gidek dÀ. tandur yaòacuò. köwde ėğer ġaynanan, böyügün bi şe 

(13) varsa bїşürürdü aòşam gelürdün yemēn bi şmüş. olmiyannar aòşamdan 

yaòacaò tandur bi şüreceg yemēni. esgiden (14) eyle çileliydi. 

(1. Hanım) (15) çōò esgiler de çoò çileliydi. yoòluò variydi. fakirlik 

variydi.  

(2. Hanım) (16) gene biz onnardan dÀ bilahma eyiydük. geriden gelen, 

şindikilerde zaten bolluò, rahatlıò. şindi (17) her türlü rahatlıò var. şindi 

ele. işde ele çektük. sabÀları ġaarduò ġÀr, fırtına. (18) teperdük damların, 

yollarını mal yedürecük. şindi ele bi şe yoò. küreğnen mi (19) açacan. ele 

de çoò ġar yaġardı ki. gene yaġıymış. 

(1. Hanım) (20) essehden Àr oliydı. ġışları Àr oliydı.  

(2. Hanım) (21) tepe ġarlar. sıyır bacaları. bacaları sıyıracuò. şindi ne has. 

ne baca sıyırma var (22) ne bi şe.  

Eskiden dağdan odun getirmeye gider miydiniz? 

(2. Hanım) (23) he. dÀ önceler çoò getürürdük şeleknen. 

(1. Hanım) (24) eskinin kadınları var ya bu dÀlar öyle ormanmış öyle 

ormanmış ki. eskinin insannarı (25) oraları bütün dÀn, Taşın ormanını 

yō˘etdiler. biliy misen. yani bizim yetişdāmüz (26) zaman dÀda, Taşda bele 

orman yoğiydi. pek aziydi. ondan sōra işdik köyde şimdi (27) temamen 

boşanınca, bi daha dÀ Taş hep orman oldı . tabí çoò esgiden yani (28) bu dÀ, 

Taş bele hep ormanmış. nere baòarsan baò. ama yō etmişler. kestiler, (29) 

yaòdılar. hayvannara şėylerin pelitlerin yapraòlarıni kesermişler, 

budarmışlar ġışın onnari yedürürmüşler. yani ele ele (30) dÀları yoğ etdiler. 
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işdik kĀler çekildi istanbula. çekilince tekrar bi dÀ dÀlar aynı (31) şėyi ni 

aldılar. her taraf orman oldu. bütün ha wu ormannıò şėyler bizim köwe ayıt.  

Önceden düğünleriniz nasıl olurdu?  

(3. Hanım) (32) evel nerde bele seveceh de diyeceh de gidip alasan. sen 

gendin birini sevdin (33) mi gidip isteyecen. verecehler mi vermeyecehler 

mi. verürse verür. ġız istemeler. nışannardılar. şindik (34) herkes seviy 

birini. o onu kendi buliy. evel böyügler isterdiler. bēnürseler yani. bu (35) 

ġız bele has işli ġız.  

(2. Hanım) (36) evel görücü usulü olurdu.  

(1. Hanım) (37) böyügler he derse olurdu. demese olmazdı.  

(3. Hanım) (38) evel öleydi. he isterdih. dānler, nişannar. evelki şennihler 

de dÀ baòşaydı.  

(1. Hanım) (39) köylerin dānleri dÀ şey olurdu büliy misen şennikli. bir 

hafta dān yapardılar. dawul (40) zurna bir hafta gelürdü. bir hafta dān 

yapardılar. erkekler. ġışın köylerin dānleri hep (41) ġışın olurdu. erkekler 

giderdi gurbete çalişmiya. gelürdüler ġışın. ġışın herkez ġışın ewlenürdü. 

yazın (42) mazın evlenme yoò. yazın reşberlih var, çalışma var, iş var. ġışın 

gelürdü şeydėrdiler. (43) dėrdiler işte şeyin bugün dügünü olacaò ġızın 

erkēn neyiyse ayÀ açılacaò. şey fıstık, (44) çerez, şu, bu bi tepsiye ġordu. 

onnara çerez derdük çerez çerez. onnari şimdi (45) ġızın sawducu olurdu. 

biliy misen. ġızın erkėğin neyiyse sawduc diyelim ben oldum. yengesi (46) 

de ben olacam. yenge gidecem dÀ. 

(2. Hanım) (47) sawduc kim olursa yenge de o.  

(1. Hanım) (48) oni çıòardır işde. ōlanın tarafından olsun ġızın tarafından 

olsun köye şeynen yani çereznen (49) çÀrurdular, ġuru yemiş. herkesi öle 

çÀrurdular şeye, dāne. bir hafta önce başlardı. dawul (50) zurna gelürdü. o 

zaman ġış şeyde köwün harmannarı derük. harmannarda bir hafta erkehler 
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(51) harmannarda oynardılar. köy odaları var büyüg odalar var oralarda. 

yemek verürdüler. yenilürdi, içilürdi. (52) kadınlar da şėyde evlerde. bir 

hafta dān devam ederdi. köylēn dānneri dÀ şennikli olurdu.  

Düğün için ne yemek yapardınız? 

(1. Hanım) (53) yemeg de sarıburma, baklava, ġuru fasulya, ziron, erişte 

bunnar illa ki olacaò. (54) et, ġazannarnan et ġawrurdular. keyveni variydi. 

benim babannem variydi, annem variydi. ondan sōra (55) variydi ele ileri 

gelen bi ġaş dene kadın variydi. büyüg kadınnar. bunun ġaynanası (56) puşi 

aba variydı o. yani ele büyük kadınnar becerikler onnar da keyveni olurdu. 

(57) gelin gelürdü. o keyveni, o geline bi kepçe tutardı. o, oriya gelinin 

ġoynuna (58) para ġordular. gelin o kepçiye keyveninin parasını ġordu o 

kepçiye.  

(3. Hanım) (59) önceki yemehler dÀ güzel˘i di. 

(2. Hanım) (60) şindi dÀ yoò ki onnar. 

(1. Hanım) (61) he. ele  ġazannarnan şėy et ġawrurdular. dolma, lahana 

dolması şeynen. o zaman güveşler (62) variydi. böle tencereler yoò. 

güveşlernen sarardılar. dügürçüler yerdi, içerdi. işte ele dānner de (63) ele 

geçerdi.  

(3. Hanım) (64) tandırlar var˘ıdı tandır. tandırda bişerdi bizim yemehlēmiz. 

ocaò mocaò yoò. tandır var˘ıdı.  

(2. Hanım) (65) yaòıydıò ġordular üstüne. demir ġordular bele. sac˘ayÀ. 

(1. Hanım) (66) hadircek, hadircek. sac˘ayÀ dēl. hadircek. tandurun üstüne 

ġorduò.  

(3. Hanım) (67) bi güveş buriya ġoyulur mesela, bi güveş buriya, bi güveş 

buriya. beyle düzülürdü. (68) tandurda bişerdi. o tanduru geçirdi mi geri 

aldūmuz zaman da  köz dibinde ya (69) güveşlē indirādük dibine. aòşama 

ġadar bişerdi yemekler güzel.  
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Hayvanlarınız var mı?  

(1. Hanım) (70) var ama az var. önceden ineg herkesin illa ki ati ondan sōra 

eşşegi (71) herkesin illa ki. şimdi bi araba nassi bi ġapıda mejbur araban 

oliysa o (72) zaman da atın, eşşegin illa ki olacaò. dÀdan şimdi dÀlara bele 

araba nÀray.(73) getmezdi ki. atnan, eşşegnen getüreceklerini, otun, ekinin 

neyiyse hep atnan eşşeg yani getür. (74) öküz illa ki iki tane öküzün olacaò. 

herkesin yani. sabannan şeynen. illa ki (75) yani öküz olacÀydi.  

(3. Hanım) (76) sürecek, tarlayi sürecek, ekesen. sabannan dÀ, 

bonduruònan.  

(1. Hanım) (77) ondan sōra yanında iştė bir iki tane inegi, danası, dorū ele 

yani. çoban (78) tutardılar. davara çoban tutardılar. ondan sōra sıġıra çoban 

tutardılar. 

35. 

Vahit AĞAÇ, 60 

BEYÇAM 

Eskiden geçiminizi nasıl sağlıyordunuz? 

(1) şindi baò bizim köwümüz, esgiden bundan on sene öncesine, on beş 

sene öncesi ġadar (2) burda hayvancılıò. yeteri derecede hayvancılıò vardı 

burda. buranın insanları ekseriyetle tarım nüfuz ġalabalıòlaşıp (3) tarım 

yeterli gelmedi. bu sefer gurbet başladı burda. otuz úırk sene öncesinden. 

şindi (4) tabı nüfus burda çoğalınca burda geçim darlandi. darlaninca şindi 

burdan göç başladi, gurbet (5) başladi, almanya, yurtdışi başladı. yurtdışına 

giden çō˘oldu. bu köwün yüzde sekseni yurtdışi (6) yapdı. yurtdışından 

önce de tabı istanbulda çalışan insanlarımız çō oldu. gurbetçilerimiz 

var˘ĭdı. işde (7) onnar oralarda yėr aldılar, yurd˘aldilar. istanbullarda 

ġalannar oldu. en son işte bu (8) vaziyet. tahsil çō˘önemli. gümüşÀnenin 
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merkezi köyler içerisinde nüfuz oranlamasına göre benim, bizim (9) bu 

köwümüzün tÀsil oranı, en fazla tÀsil olan köw bu köwdür, beyçamdır. iştė 

(10) şu anda bende kayıtlı olaraò beş˘jüzün üzerinde hane olaraò bende 

kayıtlıdır burda. (11) şeyleri vardır. beş˘jüz hanedir bu köw. faúat köw 

bitmiş ġalmış burda ġışdan (12) ġalan sekiz on hane. şu anda otuz beş kırò 

hane. tabı istanbuldan durumu ey (13) olan insannar, ġomşular buriya 

gelmişler. kırò elli hanemiz var burda. şimdi galabalıò bir (14) kitleyle 

beraber burda yaşıyoruz. herkes emekli. memuru var, emeklisi var. iştė 

öyle devam (15) edip, hayat edip gidiyor. faúat vatannarını, yerlerini 

sÀ˘olsunnar  ġomşularımız bıraòmıyor. bizim köwümüzün tarımi (16) daha 

önceden çoò ġuvvetli burda tarım yapılırmış. tekkenin, sobranın, kalenin bu 

yaòın civar (17) köwlerin bütün mal, yiyecēni bu köwden hasılatınan 

burdan şė yaparmışlar ġarşılarmışlar. fakat tabı (18) o işler bittikden sōra, 

nüfuz çoğalınca tabı geçim daralıyor. insanlar işde buraları tėrketdi (19) 

getdiler. gümüşÀne merkezde yüz hanemiz var bizim. istanbulda agırlıò, 

ankarada türkiyenin belirli bölgelende beş˘jüz (20) yim˘beş hane şu anda 

bu köwün hanesi var, şeyi var. emeklilikle geçiniyolar. (21)  biz de burayız. 

ben otuz yıllıò muhtarlıò yapıyorum burda. he otuz senedir ben (22) burda 

muhtarım. işte idare ediyoruz bizde. çoluò, çocuò.  

Eskiden düğünleriniz nasıl olurdu? 

(23) dānnerimiz eskiden çoò güzel olurdı. üç gün üş gece dörd dān olurdı. 

yemekler, (24) aşırı derecede yemek yapılırdı. şindi bizim dānnerimizde 

eskiden dān sahibi sawduç olurdu. dān (25) sahibi köwün geşlēni topladí 

zaman. toplardı, onnara bir yemek verir şėy verirdi. verdikden (26) sōra 

dān sahibinden güvegi çıòardı. ne yapardı bu sefer köwün deliġanlıları, 

genşleri gelen (27) misafiri yedirir, içirir, yatırır, misafir ederdi dān bitene 

ġadar. ondan sōra onnarı yolçulardı. (28) dān sahibine iş düşmezdi. köwün 
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genşleri yapardı. köwün genşleri dedìm zaman köwün o (29) zaman köw 

deliġanlı başġanı var˘ĭdı. genşlere bizde deliġanlı dėrler. deliġanlının başı 

var˘ĭdi. o (30) ne dėrse bütün sözü onun sözü kanundi. yapılacaò, 

yapılacaò. bu olacaò, bu olacaò. (31) onun ko  mutasına bÀlıydı her şey. 

dānde silah atılacaò, atılacaò. atilmiyacaò, atilmiyacaò bitdi. Āleydi (32) 

yani. herkes babasının sözünü dinnemezdi, abisinin sözünü dinnemezdi 

ama o deliġanlının başının sözü (33) geçerliydi. öle dēy miydi. herkes saygı 

duyuyodu. güzel geçerdi dānnerimiz. üş gün üş (34) gece dawul zurna 

vururdi. çevre köwler gelirdi. yani tabı bazı oyunnar olurdu. yani (35) köw 

odaları, köw odalÀnda yapılan oyunnarımız var˘ıdı. eğlençeli oyunnar 

güldürüci. bizim tabı yüzüg (36) oyunumuz var. o da meşūr bi oyundur 

ama bu yüzüg oyunı  dānnerde olmazdi. (37) o normal günnerde olurdu. 

çünkü yüzüg oyunı  Àr bir oyundur, hassas bir oyundur. (38) yedi tane 

mesela belirli şeyde fincan vardır, bir tablanın içerisinde. ġaş gişi. on (39) 

gişi. beş bi tarafa, beş bi tarafa. ortiya bi ödül ġoyulur. nedir. kim (40) 

ġazanırsa bi ġoyun kesėcek. bi toòlı  kesėcek kim ġayĭbederse ġaybeden. 

yedi fincanın altına (41) bir yüzüg ġoyulur. boş, dolu. oradan birisi gizledir, 

gelir. aròadaşları dahi onun gizletdì, (42) hangisinin altına ġoydūnu bilmez. 

fincannarım hepsi aynı edapta aynı şėyde. getirir yedisinden bi (43) 

tanesinin altına ġor. çekersin boş dersin. ama çıòtı dolundan, ġaybetdin. boş 

deyin çekiyosun. (44) ama dersin ki baş. baş dedìn zaman yani üzügün 

altında var, bizim. dolu (45) annamına geliyor. ikide, mesela yedinin beşini 

vurdun mı  ikisi ġaldın mıydi ġazanırsın. ama (46) iki taniye düşdā zaman 

üzüg oyununda biri senindir biri benimdir. hangisinin altından çıòarsa (47) 

o ġazanır. o üzüg oyunu öle bir oyun. güzel de bir oyundur. sahatlarca (48) 

sürer. üç sahat, dört sahat. öle bi zaman gelir ki tabla bir sahatnan (49) 

ġaòmaz. bi sahat insana düşünce verir. acaba hangisinde. bunda mı şunda 

mı. yorumlar (50) yapılır. ordaki insannarın, aròadaşların kompile ġaş gişi 
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var diyelim on gişi var. on (51) gişinin şėyi alınmadıòdan sōra rızası 

alınmadıòdan sōra onay verilmedihden sōra o üzüg kimse (52) ġaldırmaz 

ordan. onay verecek ki ondan sōra o üzüg ordan ġahsın. üzüg oyununun 

(53) özellikleri çoòdur yani. bizim buralara mahsus bi oyundur yani. hale 

de oynanır yani. (54) üzüg oyunu oynanır. çoò güzel bir oyundur. eskiden 

genşlerimiz buralarda şey yaparlar erfene (55) yaparlar. erfene dedìmiz 

zaman mesela toplanır köyün genşleri. gider alırlar mesela bi toòlı . (56) en 

ġuvvetli, kilolu bir ġoç alırlar. gelir keserler. bütün toplanır yerler. ġalanını 

da (57) ġomşulara dÀdırlar, millete dÀdırlar. yerler, içerler ēlenir. yani 

ēlençe maksadıyla yapılan işlerdi öle (58) yani. çevre köwlerde cÀmi olaraò 

bu çevrede hėçbir köwde camı yoòmuş. bizim misafir (59) odamız var 

burda. o misafir odasını cami olaraò ġullanırlarmış. ondan sōra cÀmi 

çevrede (60) en bizim cÀmi yapılmışdır. bütün bu çevre köwler bu köwe 

gelirmişler. bayramlarda, cuma (61) namazlarında burda ġılar namazı. 

burda gılarmışlar. tekrar ġıldıòdan sōra da o gelen bütün (62) çevre köwün 

insannarı bu köwde yer içer, en sonunda güleş yapar ēlenirlermiş 

harmanda. (63) annay mısın. 

36. 

İsimlerini Vermek İstemeyen Hanımlar, 75-? 

BAHÇECİK 

Kardeş misiniz siz teyzeciğim? 

(1. Hanım) (1) biz ġomşiyiz da ikimiz de beglerimiz yoò. çocuòlarımız var 

ama izmitdeler. bu sefer (2) bunnan aròadaş oliyrıò. bunun evi de aşşÀda. 

geldik burda barabar yeyrik, içiyrik, yatıyrıò, (3) ġaòiyrıò işde. bir iki ay 

oldu geleli. ama yarın da dēl öbür gün gidicēz. (4) nasip olursa.  
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Önceden köy hayatı nasıldı? 

(1. Hanım) (5) valla köwümüz bizim evel çoò has˘ıdı. yani boğda da 

ekerdig, arpa da ekerdig (6) her şey de. harman sawurur, harman yıòardıò, 

boğda yıòardıò. 

(2. Hanım) (7) her şey. arpa, boğda. harman, ot, mal hepsini baòardıò amma 

bu seneler. 

(1. Hanım) (8) ha bu bacalarda zahra işde boğda ġurudurduò. bulġur 

yapardıò. 

(2. Hanım) (9) yıòılan yıòıldı. yıòılmiyan ġaldı.  

(1. Hanım) (10) yıòıldı işde. bir gelip de billohma üstüne baòan olsa. 

köwümüz güzeldir. 

(2. Hanım) (11) suyumuz has, suyumuz bol. 

(1. Hanım) (12) suyumuz çok güzeldir, has. her tarafda da su var. orda var 

çeşme. ġarşı (13) mahalle var o mahallede var ġoca çeşme. şindi evlere de 

su alındı ya (14) allaha şükür. şu yuòarlara elmalı denir. yani o dÀn 

aròasında sular vardır, buz (15) gibi. ama o su işde şėynen, borularnan 

birezini aldı geldiler evlere. yani köw (16) güzeldir ama ıssız. ġışın kimse 

ġalmiyor. 

(2. Hanım) (17) ġalan oliy gene de mümkün mi. ġalan oliy. 

(1. Hanım) (18) muhtar var şu ġarşı mahallede muhtar var. bizim mahallede 

yoò. şu ġarşi mahallede (19) bi de başġa bi ġomşu o da ġışın ġaliy.  

(2. Hanım) (20) ama yazdan doliylar. çalışannarımız gümüşÀniye iniy. 

gümüşÀneden sıò sıò gidip geliyler. hafta sonu ōriyan (21) da var.  

(1. Hanım) (22) diyelim haşimdik ha wurada ev yapiliy. onnar ġışın 

gümüşÀnede duriylar. yazın hep (23) burdalar. dört beş dene çocū var. 

şimdi beş altı ġatlı oriya beş altı (24) dÀyre yapdılar. yapiylar yazın gelmeg 

için. yazın havası güzel. tek havası, bi de (25) suyu bol. yaparsan bahçeler 



240 
 

dolu aşşÀlar. bahçecik onun için. tekkenin ordan oòarı bizimdir. (26) şu 

gördügün dÀlar hep bahçecigindir.  

(2. Hanım) (27) oòarlarda da var dÀlarımız. 

(1. Hanım) (28) şurdan baòanda tÀ şu dÀların dibine ġadar çıòardıò biz. şu 

dÀ yol gidiy, (29) şindik arabalar gidiy ama yani ama bak oralar orman 

göriniy. ordan da gene (30) orman göriniy. o Taşin arkasi oralar hep bizim. 

nerden biliyo musun. rum köyleri (31) var buralarda. eski bizim 

babalarımız gitmiş o rumlar burdan çekilip gidince, devlet buraları (32) 

bölüm bölüm satmış. bizim babalar da aòıllılar getmiş oraları almiş. bıraòın 

da geçin (33) gidin. ha wu tarafları yani gidin alın oralari. ha wu dÀları bize 

aldılar. (34) allahın Taşları, dÀları. işde yıprandıò, yorulurduò gene gelirdik 

gene paraynan boğda alırdıò, ehmeg (35) alır da yerdig vallÀ. ey ondan sōra 

da çocuòlarımız olunca iş yoò, fabrika (36) yoò. benim adam dēy biliyo 

musun atmış dörtde almanyiya getdi, iki bin ikide döndi (37)  almanyadan. 

ondan sōra da işde vefat etdi geşti getdi. yani buralarda ġazanc olsa (38) 

herhalda çekilip getmezdiler. ama almanyiya getmeden evel de neyiydi 

biliyon mu. burda dururduò. (39) şemdinnide gider çalışır, gelirdi. yani 

yühseġovada veya da erzurumda veya şenġayada ya pitlisde. (40) oralarda 

ne okullar yapmıştır benim adam. benim bildigim ġadar. ben yetmiş beş 

yaşimdayim. ama (41) ne yorgunluòlar ne. belki de dÀ genc olurduġ ama 

çok şėynen çok şükür. (42) oralara gidince rahat etdik diynendik. çoluk 

çocuk da oòudu. herkes çekildi bi yana. (43) biz de yannız ġalınca 

kendimizi buralarda eylendiriyrig gelip yani. ben burÀy var ya (44) kendi 

şeyimnen gücümnen ha bu camları dēşdirtdim. ha bu balkonu yapdırtdım. 

buramız bizim (45) esgiden tahta balkoniydi. hanı beyle burdan gene 

çıkıyodu ama ey tahtalar çürüdü ġırıldı (46) töküldü. bazı birileri içinde 

oturdu bizden sōra. e sōra geldim ben bu sefer (47) e girilmey eve. yani 

balkon aşşÀ indihliyn bitdi ya. çatısı var˘ıdı üstünde. çatıyı (48) yaptıò sōra 
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getdig˘idi. yetmiş beşde biz göştük izmite. yetmişbeş nerdeyse úırk úıp˘beş 

(49) seniye geliyo yani. ama arada yazın ben geliyom yani. işdė gene 

memleket deyrim. (50) nÀdar yıprandıò yoruldūsa bile gene burÀy birez 

seviyoz yani. dōp büyüyüp de (51) buralarda yaşadın. oraları şindi gidip 

ziyaret eden de deyrig amÀn buralarda nasıl ömrümüz (52) gelmiş geşmiş.  

(2. Hanım) (53) insannarı hep getdi. işde şindi şindi dönüp gelip ev yapan 

oliy. yazdan (54) ġalan oliy. 

(1. Hanım) (55) o da tatil için biliyo musun. bağ, bağçe baòımsíz. haşindi u 

yanı (56) aşşÀ git. haşindi bizim orda haman ha bu köyün dibinde bahçemiz 

var. (57) böyüg bahça deyrig adına da geleli inmedim. bahçiye ayaò 

basmadım. yanından geçiysin ki (58) çalı, çırpı, ot he beyle. 

 

37. 

İsimlerini Vermek İstemeyen Hanımlar 

ARDUÇ 

Eskiden köyde neler yapardınız? 

(1. Hanım) (1) mal baòarduò, sÀn ineh baòarduò, ġoyun baòarduò, öküz 

baòarduò, ot biçerdüg. ha wu (2) dÀlarda biçerdük. baò şu ġıranın aròası 

demürendür. o demürenin ha wu (3) hizası yoòuşa oòarı arazıyamız vardur. 

oralara giderdük ot biçerdük. ondan sōra da buralarda (4) geçim olmasa 

tırabzona giderdük. tırabzonda ġocalarımız aman atamız dedemiz 

böyüglerimiz hamallıò ederdi. hamallıò (5) yapardılar beyle. buralarda 

durmazdılar. tırabzon hep. yazdan burda ġışdan tırabzon.  

(2. Hanım) (6) biz buriya bi havasına sebep geliyrük yazın. biz çalışmayruò 

bi şe etmeyrüg. ama (7) burda durannar baò oralar hep yonca biçiyler. 
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mereglere ġoylar otlari. ġışın o mala (8) hazır yedüriyler. saman aliylar 

bayburtdan gidip, erzurumdan.  

(1. Hanım) (9) buranın havası güzeldür.  

(2. Hanım) (10) yazdan otuni biçer, ġorduò mereglere giderdük. burda 

durannar baòardu gidennerin malını. gelince onnara (11) alttan oòarı elbise 

bi ġat giysi getirürdük. yeyecek bi şeler getürürdük onnara öle (12) 

ödeşürdük yani. 

Bahçelere ne ekiyorsunuz? 

(2. Hanım) (13) zarzavat da bi patatis tiksen çıòar. öyle çoò bi şe olmay. 

onu da (14) sulìcasın. çilek milek oliy haşindi yapiyler ama önceden ondan 

da yapmazmışlar.  

Kış hazırlığı olarak neler yaparsınız? 

(2. Hanım) (15) ġış için o zaman bi şe yoġ˘idi. yazın giderdiler gümüşÀniye 

veya da bayburda (16) beyaz laananı, patatisini, fasulyanı. onnar da 

olmaydı her şėyi alūdular, ġordular aşşÀ. et (17) kesėrdiler, ġordular şėye 

ġawrurdular veya da Tuzlardılar. yani öle bi şeler. burda bi şė (18) oldū 

yoò. ununu diyelim çuvallarnan ununu alurdu, şekerini çuvallarnan alurdu 

burda duran. (19) Āle. şindi ġış hazurlū burda durannar gene yapiy aynı 

şėyleri. yaġacaklarını yapıp içeri (20) ġoylar, yiyeceklerini. ama şindi 

arabalar çoò. gidip, geliy gümüşÀniye her hafta. noòsannarı da (21) 

gümüşÀneden gidip alıy geliyler. ama çoġunlukla yani içeri ġoylar.  

Önceden sizin düğünlerinizde “yenge gitme” var mıydı? 

(2. Hanım) (22) yenge gidėrdi. yenge önceden gidėrdi. ġızın ayÀnı açardı. 

dėrdiler gelinin ayÀ açılacaò. yenge (23) gidėrdi. golot, helva yapardılar, 
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götürüdüler. ondan sōra diyelim elbiselüg bi şeler gidecek, çıòacaò (24) dÀ 

yaòınnarına. hep heybede gidėrdi. heybe yapardılar. 

(1. Hanım) (25) buralarda dÀmatlara ġız göstermezdiler esgiden. ondan sōra 

bi herif gelse tanış olsun, kim (26) olūsa olsun erkekler ġarşılar. ġarı 

ġapısına çıòmaz. ġarı ġarşısına çıòmaz. imkanı yoò. ama (27) şindinin 

gelinneri bi de baòıysın ki bi herif geliy mi ġocasına aròadaş o (28) da 

onnan beraber ġarşılay oni. ele yōò. onnarın marifeti öledür. ama 

şindininkileri çıòıy.  

Eskiden kız isteme nasıl olurdu? 

(1. Hanım) (29) ġızı göre bēnirdiler. ondan sōra giderdiler. su isterdiler o 

ġızdan. ēr ġız onu (30) verür de durur de bele ayÀ üsdi bardÀ alursa bele 

aròasını da dönme (31) yoò. bele geri geri geri dönerdiler. esgi öleydi. ama 

şindik yoò. 

(2. Hanım) (32) şindi seviyler, aliylar.  

Tandır yakar mıydınız eskiden? 

(1. Hanım) (33) tandur yaòarduò. tandurun küğlesi vardur ha wurda. ondan 

sōra saçmasını getürür tandurun başına (34) ġorduò. külüni çeker 

boşadıruò, ondan sōra külüni çekerdük. başlıò tutardılar o küğliye dōru. 

(35) yaòardılar.  

(2. Hanım) (36) tezek yahacasan.  

(1. Hanım) (37) saçması orda. güveclēni ġordular üsdüne. dörd dene güvec. 

dörd dene güvece ne artuò. (38) biri çorba, biri ġatı, biri paklava biri çorba 

neyiyse artuò. üş türlü yemeg (39) güveclerde bişer alurlar geri. tandurun 

içini bele temiz yıòarsan. irapataynan lavaşlari şak şak (40) şak bişürürsen. 

ondan sōra tanduru örterler. ha bele bi iskemli örterler tandurun üstüne. 

(41) cecimlernen çullarlar. ondan sōra aşşÀda hem ossur hem otur 
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neydecen. eski eleydi. fakirlik (42) çō udu. zengünneri de öleydi. Àların evi 

de aynısıydı. işde ele yÀrum dÀ (43) ne deyim.  

Buralarda doğada kendiliğinden olan otlar var mı? 

(2. Hanım) (44) var var. evelik, çayır soanı var. çayırlar yeni bitiykene. 

evelik var, ġuzu ġulÀ var (45) gendinden biten. yemlik var, madımak var. 

(1. Hanım) (46) buralarda o ġadar yoò. 

(2. Hanım) (47) var var. benim bahçemde çoò vardı madımaò. hep 

ġurudular. toplamayrıh ama. yaptuòlÀmızı bile (48) yiyemeyrüg. sabÀnan bi 

dilim börē yiyemedim. 

 

38. 

Tutya ÜNLÜ, 60 

ERDEMLER 

Önceden tarlalara, bahçelere ne ekerdiniz? 

(1) önceleri ekerdig arpa, buğda şimdi bi fasulye yapıyoz. patades de 

ekmiyoz onnarı gelip (2) yey domuzlar. önceden gardof dėrdik dÀ. o zaman 

onnara pakla derdi öncelerden, pakla (3) dėrdik. şimdi fasulye deyrik, 

patates de mi işte. ha bu yeni yeni domadis (4) ekiyoz işte salatalıò, biber 

ele bi şeler ama sōralardan önce sade diyelim gardofla, (5) pakla derdih, 

ekerdik onnarı. başġa bi şe yapmazdıò. boğda, cavdar, arpa. ekmeg 

yapardıò.  

Eskiden köyde neler yapıyordunuz, günleriniz nasıl geçiyordu? 

(6) önceden neyimiz vardı. malımız mulumuz vardı. davar, ineh vardı. 

çoòdular işde. herifler gurbete (7) gider biz de onnarı yapardıò. önce 

diyelim o gardofları doldururduò. lahana, her şey (8) oludu doldururduò 



245 
 

onnarnan geçinirdig işde. güz geldim˘mi de keserdik iki dene üş (9) dene 

davar et oludu, lahana işde, gardof, pakla ele beyle yÀ yapardıò, lor, (10) 

minzi. minzi yapardıò, yÀ işde ele geçer giderdik. yaylalÀmız da var tabi. 

diyelim (11) yayliya çıòardıò. yaylada dururduò. ġaynanalÀ çıòarırdıò 

yayliya. onnar orda mala mula baòar biz (12) de bu köwün işlēni yapardıò. 

tabi evel sap bÀlardıò, şelek getürüdüh neler yapmadıò. (13) a şu 

ġayalardan aşşÀ yük indürürdüg çocuò da ġarnımızda. tabi yÀ şu 

ġayalardan. (14)  şimdi ne bi bahçemiz. var işde. gidip ordan suwarıysın, ot 

seçiyrig işde eyle (15) ūraşıyrıò işde. şindi evleri yapdıò, yıòdıò. evel 

nÀray. yaòardıò tandırları hìs, pìs. (16) hamur yōrurduò da ekmek 

bişürürdük. şeye vururduò tandurun şurtlÀna. derin bi ġuyu tandırı (17) 

biliysin dÀ. şindi yoò. şindi nÀray. ēle işde yÀrum köw ele. bıraòtıò (18) 

gitdig durduò istanbulda otuz sene ondan sōra tėkrar döndük. ha bu bizim 

köw (19) var ya sırf ġavaònan söütdü. bütün kesdiler. burdan ġarşı 

mahalleyi göremesiz. söüdü ġavÀ (20) kesdi işde herkes ev yapdi. bizim 

buralar güzel. 

Eskiden düğünleriniz nasıl olurdu? 

(21) köwde dānner nasıl olūdu. köwde dānner dawul zurnalı olūdu, millet 

oynardı. çoò yemeg (22) pişirirdik. yedürürdüg millete. yedürürdüg, eder. 

bi gün sawdı ş yedürür örtesü günü anne baba (23) yedürüdüler. abam agam 

o zaman aba aga derdig. atları alırdıò. giderdig gelinneri almıya (24) işde. 

ögden yenge binerdi. sōradan gelini bindirirdig ata . ġıpġınalı bi gacık 

sarardıò buralÀna. (25) ehram vardı ehram. ehramı sarardıò geline üstüne 

de ġınalı çit atardıò gelin oldū (26) belli ola. yenge ögden binerdi gelin 

geriden. millet işdė gelirdi. dānnerde şindi bi (27) şe yoò. baò he bele bi 

vala atardıò gelinin başına. vala işde eşarp (28) mı. bu dört metre bi şėydi 

işde sarardıò geline. buralÀ da iğne kakardık (29) uçurtmasın rüzgΠr. evel 
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biz bilmezdük kü uşÀm ola fotōraflÀmız da göresiyz. önceden öle (30) bi şe 

yoòdu ki. şimdik millet.  

Düğüne gelen kadınlar ne giyerdi? 

(31) o zaman pulli yaşmaò vardi o çoò önemliydi. pulli yaşmaò bi de elbise 

(32) giyerdik. parlaġ olurdı , ġırmızı olurdı . şeyine göre yani. önceden beyle 

çoò şeyler vardı, (33) naylonnu şeyler. naylonnu naòışlı naòışlı. pulli 

taniysın dÀ. beyaz pulli yaşmaò atardıò üzümüze (34) gelin olūduò. pulli 

yaşmaò onnar çoò şėyderdi o zaman, şimdik yoò.  

O “pulli yaşmaò”ı satın mı alıyordunuz? 

(35) yoò dikerdik biz. örerdik o pulları. beyaz tülbente tikerdik. böyle 

atardıò gelin olduò (36) gelin yÀ. diyelim pulli yaşmÀ bĀle atardıò. baò 

böle. gelinìh ya utaniyrıò o zaman. (37) böle dururduò işdė. pulli yaşmaò 

burda. elbise de naylondan işde ġırmızı, yeşil hanki (38) rengi bēnisen. 

ondan giyerdig işde yani. evel dānde birez oynardıò utandín giderdig, evin 

(39) aròasında bi delüh vardı oriya. aròadaşlÀmız gelirdi işde. iyi işde 

gelirdik buriya herifler (40) başımıza gaga tökerdi. alırdıò bi şey fındığ içi, 

bi de üzüm ġurusi, leblebi, (41) onnarı ġaruşturur bi poşet. gelin geldi ya 

eve beyle atnan burda dururduò. atın (42) üstünde tutardı. damat ordan 

başımıza kāt tökerdi. onnÀ çocuòlar toplar, yerdi. ēy gidi (43) yÀrum. neler 

vardı. benim adam dursa da baòsadı dünya beyle.  

Eskiden elektrik yokken geceleri evlerde ne yapıyordunuz? 

(44) önce elektirih nÀraydı. ġara lanba variydi. o zaman evlerde ne 

yapiydıò. diyelim (45) o zaman ġara lanbayı yaòardıò ġorduò ha bu diyelim 

bu iskemli ya. tandur (46) altında bunun üstüni örterdig bi şey. tandırın dört 

bacaòlı bi şeyi vardı odundan. (47) örterdig, üstünü de sererdig. o ġara 
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lanbayı da ġorduò buriya. o ġara lanbiya (48) gaz ġorduò. ortasına da şu 

ġadar bi fitil yanardı. his üstden baca vardi (49) ya o hisi çeker getirìdi. baò 

dantel toòurduò onnan. okula gidiyken oòurduò. o (50) diyelim gardoflÀn 

küçük küçükler vardı. ġorduò onnan gudinan tandura. ġorduò onu 

çıòardırdıò. eyle (51) pişmiş olūdu. tökerdik onun üsdüne bi sandıò turşi 

alırdıò, yerdig. o zamannar ne (52) güzeldi. hep ceyizlēmizi o hisli 

lambanan yapardıò. oòurduò, gece ġahardıò, ocaò yaòardıò. ramazan (53) 

pişirirdik yemek. şindi ne şindi aygaz var.  

Buralarda doğada kendiliğinden, sizin topladığınız olan otlar var mı? 

(54) evelig var, ġızılca var bizim burda pancar. gasgavra toplardıò, kÀhmut 

toplardıò, yemlik toplardıò. (55) latırıza, çoban azímız var. yani yenilen 

otlar. yemlik var. ġuzuġulÀmız vardır.  

39. 

İsimlerini Vermek İstemeyen Hanımlar 

AKPINAR 

Önceden köyde neler yapardınız? 

(1. Hanım) (1) oraò biçerdüg, arabalara üklerdüh, öküzleri, camişlari. 

arabalÀnan ot ügler getürürdük. dēy uzaò dÀlardan (2) getürürdük yawrum. 

haldır, ġızlarsinide biçerdüg, getürürdüg. mejbur biçecāyk.  

(2. Hanım) (3) bi sahat. burdan oriya bi sahat yürüme yol giderdüg. biz de 

bişdüg. bi sahat (4) sabah yedide çıòarduò, sekizde orda. aòşam ezeni 

oòunurdu ordan çıòarduò.  

(1. Hanım) (5) mal var˘ıdı, davar var˘ıdı. sabahdan ġaharduò, sÀrduò 

malımızı davarımızı. aòşamdan da gelür tandur (6) yaòarduò, yemeg 

bişürürdüg, ehmeg bişürürdüg, giderdig bişmiye. yÀ. çoò çekdig. 
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Tarlalarınızı nasıl eker, biçerdiniz? 

(1. Hanım) (7) oraònan. oraò var ıdı. ekme de var˘ıdı. buğda biçerdüg, 

cavdar, arpa. öküzlernen ekilürdi. öküzlernen (8) ekerdüg. öküzleri 

ġoşarduò. böyüg araba var˘ıdı. arabiya ükler sapları getürürdüg. harmana 

getürürdüg. harmanda (9) sürerdüg.   

(2. Hanım) (10) makene var˘ıdı, harman makenesi. önce küregnen 

sawururduò en önceleri. böle haviya, rüzgar oludu, (11) rüzgarnan 

ederdiler. buğda bi tarafa, saman bi tarafa. sōradan harman makenesi vardı. 

onnan (12) savururduò. şindi harman makenesini burda savuriyrıò rüzgar 

burdan vuriy bu yana dönderiyrik. burdan (13) vurdan vuriy. babam dedi 

ġÀn yatın sabahdan dedi erken ġaòarsız. sabah namazınan oldunan (14) 

ġaòın. beni araylar. ben de ha burda ühledik arabanın içinde. girdim ekinin 

içine, (15) yatdım aşşÀ. anam dey ki şey gönül evde yoò. ġızlar dey, 

yengem ablam (16) var orda. o dey önce geldi eve dey. deyler yoò. baòdılar 

beni araylar. (17) dedim burdayam burda. ekinin içinde, arabanın üstünde.  

Bahçelerinize ne ekerdiniz? 

(1. Hanım) (18) bahçelere sōan, pancar. esen gel sen de bi şe annat ha 

burdan. 

(3. Hanım) (19) siyen annatduriy, biyen annatdurmay. 

(2. Hanım) (20) patadis. istanbola getdüh ya patadis oldu. burdayken 

úartoliydı. fasülyiye de paġla deydük.  

 

Önceden düğünleriniz nasıl olurdu? 

(3. Hanım) (21) giderdüler işde. anneler önce bēnirdi ġızı. anneler bēnirdi. 

(2. Hanım) (22) gözükme, heş görünme yoò. 
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(3. Hanım) (23) anne bēnirdi ona göre. baòardılar ki becerekli mi, güzel mi, 

iş yapar bi ġız mi. 

(2. Hanım) (24) kilolÀ alurdılar. birez zayıflÀ almazdular. 

(3. Hanım) (25) ondan sōra bēndikden sōra giderdiler istemiye. bi keren iki 

keren üş keren neyiyse (26) işde verirdiler. 

(1. Hanım) (27) allah yazdiysa oliydi. 

(3. Hanım) (28) ondan sōra nişan işdė nişan yapardı. hep köwlü toplanır, 

yemehli falan nişan olurdu. (29) et yapılırdı, et keserdiler. hamur işi 

yapılırdı. sarıburma derdik. sarıburması, tatlısı (30) ne biliyim yani işte. 

(2. Hanım) (31) bi hafta yemek verürdüler millete. ev saabı keyveni tutiydı. 

böyüg gişilerden. bi hafta (32) dawul zurna çaliydi. yani en az dört gün 

dawul zurna çaliydi. sawduc variydi.  

(3. Hanım) (33) yenge vardı. gelinin yanunda getmeg˘üçün yenge vardı. 

sawduc vardı. ōlan tarafından bi (34) yenge giderdi işde. 

(2. Hanım) (35) ġız tarafına. ġınasında da oyun yapardilar yengiye. para 

alurdular. ġızlar oyun yapardular. 

(3. Hanım) (36) merdiven oyunu. bindürürdüler. altdan ìnelerdiler veya 

mindere oturdurdular aròadan gizli mindere dikerdiler. ġahdū (37) zaman 

kalkamazdı. vereceh para onu sökeler ordan.  

(1. Hanım) (38) para verür sökerdüler. 

Buralarda doğada kendiliğinden, sizin topladığınız olan otlar var mı? 

(2. Hanım) (39) ġuzuġulÀ, hulus, mor çiçekli olannara hulus deyrük. 

gevrek. bu uzanir ya böyle (40) uzun boylulara gevrek deyrik. baò sarı 

çiçeg aşmış ha wurda  onun adı gevrek.  

(3. Hanım) (41) yonca, yaban yoncası. sarmaşuò. 

(1. Hanım) (42) sarmaşuò, ġuzuġulÀ, yemlig.  

(3. Hanım) (43) çayır sōanı, evelik.  



250 
 

(2. Hanım) (44) ġaragöz otu.  

(3. Hanım) (45) annuò, yarpuz, nane. 

(1. Hanım) (46) guggu, madımak, abamekmē 

(2. Hanım) (47) dÀ kekì, pancar. aha baò yarpuz ha wu ayağiyn dibindeki. 

sol ayağiyn dibindeki.  

40. 

İsmini Vermek İstemeyen Bey, 70 

AKÇAHİSAR 

Sen doğma büyüme buralı mısın amcacığım? 

(1) ben dōma burdayım. bin dokuz˘züz kırk yedide dōmuşum. akçahisar 

köwliyim. efendime söyleyim yirmi dörd sene (2) yuòarki köwde yaşadıò.  

O köye ne oldu peki? 

(3) o köwde sel oynadı. yuòarı bayır orası bĀle üç daġ arasındaydi. sel geldi 

(4) yani yÀmur yÀdı. sel önce evlere doldu. adamlar da mürÀcÀt etdiler. 

mürÀcÀt edince (5) o nlar da geldi keşfetdiler buriya aldılar. şimdi bura 

köwümüz bin dokuz˘züz yetmiş iki (6) yılında burÀy geldi pilanladı 

pırojelediler. bize yirmi ikişer bin˘nira para verdiler. birer (7) araba da 

kereste verdiler. herkes evini yapsın otursun dediler. bin dokuz˘züz yetmiş 

üç, (8) yetmiş dörtde herkes buriya indi. ondan sōra da buradan kocaelinin 

derince ve herikiye (9) taşındı. bizim köwümüzün ekserisi ordadır. 

efendime söyleyim kaç hÀnedir.  dört yüz küsür hane orda (10) var, 

herekede var. yüz otuz hÀne de derincede var. izmitte yani kocaelide. biz 

(11) böylece yazın, emekliyiz, yazın mayıs ayında geliriz. dokuzuncu ayda 

onuncu ayda şėye gideriz. (12) yani oriya gideriz orda yaşarız.  
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SÖZLÜK 

A 

 

aba: Anne. 

“babıya aga dėrdik anniye de aba dėrdik” (26/2-3) 

ac: Aç, yoksul kimse. 

“tayfasi dursun orda ac, millet yesin getsin.” (3/60) 

À: edat. İşte. 

“À bÀ À. ha wu var ya. bizim yaòacÀmız.” (3/63) 

ağlat: Ahlat, Anadolu'da yaygın olarak yetişen yabani bir armut türüdür. Genelde ahlat 

yaygın adıyla bilinir. Bazı yörelerde çakal armudu, çördük gibi yöresel isimleri de 

vardır.  

“aşşÀsı ġurt köprüsü, ağlat tarlaları.” (10/4-5) 

aġa: Efendi, büyük, âmir.  

“bunun kardeşleri aġa sėçildi.” (2/16) 

aġarti: Süt ve yoğurt, ayran, peynir gibi süt ürünleri. 

“bi ay bi buçuò ay duriyler aġartiyi edip, alıp, geliyler.” (31/38) 

ahlet: Bkz. ağlat.  

“yabani meyvalar vardı: elma, ahlet armudun yabanisi, ġızambuò, yaban erigi o tür 

şeyler dağlarımızda olur.” (10/13-14) 
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ahur: Evcil büyükbaş hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan damı. 

“ahuru temizlerdük, ineg sÀrduò, ġoyun südünü bile kestürürdüm.” (5/19-20) 

aò-: Akmak. 

“baò ha˘wuraya gidecesen ha bu ġalınlıò su aòiy ha˘wurdan boşuna.” (19/16-17) 

aò-2: Akmak. Çıkıp gelmek. 

“bizim yörelerimizde yavrı  m yaz geldi mi bütān şehėrlerden adamlarımız aòar gelir, 

yaylalara gideriz.” (2/4) 

aha: Bkz. À. 

“zaten arazisi yoò ki aha arazi karşıda görünenner.” (22/14) 

Àòadaş: Arkadaş. 

“ulan Àòadaş şindi o benim amcamın ōlu onnarı süpürdürdi.” (26/8-9) 

ahbun: Gübre.  

“ahbun tökiydük her şey ahbundan oliy.” (18/8) 

ahō: Ünlem.  

“ahō ne oyunnar ne oyunnar.” (1/46) 

aòşam: Akşam. 

“o guduları ġorduò köze aòşama ġadar bişerdiler orda alır aòşam yerdük.” (3/68) 

aòşem: Bkz. aòşam. 

“perşembe gün cumÀ bÀlēn aòşem damatnan gelini içeri atiydiler.” (1/41-42) 

 aj: Bkz. ac. 

“şindi ġuşlar bile aj ġaldı.” (8/8) 

alaf: Hayvanların kışlık yiyeceği, saman, ot, mısır sapı vb. 
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“mallarımız var˘ıdı  alaf saòlaydıò.” (16/45) 

alçı: Aşık oyununda aşık kemiğinin dört farklı yüzünden birine verilen addır. 

“ġoyunnarın şo  aròa bacaòlarında olur aşuòlar.onnardan iki dene aşuò alurduò. ġızzo, 

alçı, tök, çig.” (1/52-53) 

alevü: Alevi. 

“cingen  ġarisi dedü bu köw de  alevü mi  dür müslüman mı  dur ne oldū belli   dēl.” (1/57-

58) 

alma: Elma.  

“datlı alma var, göbek alması var. armut var. bahçamızda armut da var.” (11/37)  

ambalas: ambulans 

“hastalanduhlìyn devlete allÀm çoò vere ambalas gelüp aliy mi? he. iniyrim 

hastahananın önündesiyz ha˘wu bene yeter.” (33/30-31) 

ambar: Genellikle tahıl saklanan yer. 

“ambara un doldururduò.” (13/58) 

anna-: Anlamak. 

“baò şindi senΠ ben bi anı annadacÀm.” (19/10) 

annuò: Dağ nanesi. 

“annuò, yarpuz, nane. guggu, madımak, abamekmē dÀ kekì, pancar. aha baò yarpuz 

ha˘wu ayağıyn dibindeki. sol ayağıyn dibindeki.” (39/45-46-47) 

antibiyot: Antibiyotik. 

“o gevrēgin suyunı barmÀmızı elimizi kesdi mi suyunı sıòardıò ki antibiyot olsun.” 

(16/26-27) 

arazı: Arazi. 
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“arazımızda su yoğ˘udi.” (24/23) 

ari: Arı. 

“her hÀnede aşşÀ oòari bazı hÀnelerde elli atmış ari var˘idi bazılÀnda yirmi tane.” (1/12-

13) 

aròa: Arka, sırt. 

“yaòalandı mi aròana soba baġlardılar.” (21/43) 

artuò: Bundan böyle, bundan sonra. 

“artuò etli mi, yavan mı neyiyse içine gemük mü ġoysan.” (28/26-27) 

asansor: Asansör. 

“on beş ġat binanın üstüne asansornan beni çıòartdı” (4/21-22) 

asaz: Esas, aslında. 

“burda rumlar yaşaydı. bura asaz müslümanlar baò şöyle deyim sana” (10/1) 

aşıò oyuni: Koyunların ve keçilerin arka bacaklarında bulunan dört yüzlü kemikle 

oynanan bir oyun. Tarihi bir Türk oyunudur. 

“mırız˘ali oyuni, aşıò oyuni var˘idi.” (1/47) 

aşlama: Aşılanmış meyve ağaçları. Bahçede meyve ağaçlarının tümü. 

“deyrim he şindi ki aşlamaları suliyacÀm gelin biçin bişmey kimse.” (6/29-30) 

aşlıò: Kışlık yiyecekler. 

“orada da aşlıò denen şėy ġışlık yiyecek diyek bunnara şindik.” (25/37-38) 

aşşÀ: Aşağı. 

“aşşÀ kow perek köprüsünden aşşÀ bi köw.” (29/3) 

aşşagı: Bkz. aşşÀ. 

“şu asansordan aşşagı binim de beni indir.” (4/23) 
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ataş: Ateş.  

“ataş oldu Ķül oldu ya. çaput bağlayrıò o sırıġın ucuna fırını süpüriyrik.” (7/45-46) 

austos: Ağustos. 

“oòarı austos ayında yengelernen oraò bişmeye başlarıò.” (4/50-51) 

azuò: Yörede tarlalarda yemek için evden hazırlanan yiyecek. 

“orada burdan bize azuò gelirdi.” (4/3) 

B 

bÀ: Bağ, bahçe. 

“ekmemiz, bişmemiz, bÀmız bahçemiz.” (5/19) 

baca: Yörede evin damı için kullanılan sözcük. 

“bacalardan aşşÀ bi ġab bi şeye bağlardiler.” (13/41-42) 

bÀçe: Bkz. bÀ. 

“bÀçelerimiz şu aròada kesonsırt deruò bi mārit var ordÀydi.” (13/17-18) 

bahça: Bkz. bÀ. 

“bahça mahça ehsek de ayular geliy yey, ġoymay hanı.” (18/2) 

baò: Bak. 

“get de baò. köwümüz çoò güzel dümdüz.” (18/30) 

barabar: Beraber. 

“şeynen barabar kara sabannan barabar.” (32/9-10) 

bÀrmak: Bağırmak. 

“ondan sōra iki saat sōra bÀrīrdı.” (4/8) 

barmaò: Parmak. 
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“sÀrduò sığırları sÀrduò barmaòlarımız Àrırdi.” (13/54-55) 

bayaz iş: Dantel. 

“ġız Ķendi cehizini yapardı. elişi yapardı, bayaz  iş.” (17/29) 

bazar: Pazar. 

“esgiden ġalede bazar oludu.” (32/47) 

beg: Bey. 

“burda da bi kötü mötü begim var. var, var allahım ondan geri ġomiya.” (33/8) 

behmez: Pekmez. 

“şindi ġocaelinde behmez, pestil aliy, satiy.” (33/6) 

beksimet: Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre 

dayanabilen ekmek. 

“onu suya batūdun yedin var ya o ġartana lezzetli o ġartana lezzetli ki o beksimeti ki son 

ehmeg.” (18/50-51) 

bele: Böyle. 

“dÀ kimse ġalmadı ki zaten otlarını he bele biçiyler.” (27/6) 

bΠyaz: Beyaz. 

“ġara lahana o zaman bizde yo˘idi. bΠyaznan sararduò.” (3/40) 

bıldır: Bir yıl önce, geçen yıl. 

“bıldır iramazan bayramının peşine öldi.” (33/2) 

bi pırtık: Bir parça, birazcık. 

“gendimize ġadar bi pırtık aldım, gerisi verdim onnara.” (33/14) 

bicēnē: Gayretli, çalışkan. 
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“ha˘wu ġırmızıli var ya o ne bicēnē. en çoò arazı onnarda vardur.” (1/34-35) 

biçin: Ot, ekin biçme işi. 

“biçin olmay çoò ya. olan danÀy manÀy da satıyrıò.” (31/25-26) 

bilahman: Bir lokma, bir parça. 

“mesela öncede ġÀp evìyn işini gücünü toparlayıp alıysan eline bilahman neyin var˘ısa 

işde.” (34/1) 

billohma: Bkz. bilahman 

“bir gelip de billohma üstüne baòan olsa. köwümüz güzeldir.” (36/10) 

bindallı: Genellikle mor kadifeden yapılmış ve üzerine sırma ile kabartma dal, yaprak, 

çiçek işlenmiş kadın giysisi ya da örtü. 

“ġına gecesi geline bindallı geydirirler.” (30/12) 

bişir-: Pişirmek. 

“çorba bişirürdük, pilaw bişirürdük.” (12/27) 

boba: Baba. 

“bobamın dedeleri o taraflardan gelmiş.” (13/39-40)  

boġoz: Boğaz. 

“onu tökmesen bardÀ içemesin yaòar boġoziyn.” (25/55-56) 

boğda: Buğday. 

“evelden arpa ekerdıò, yonca ekerdıò, boğda ekerdıò.” (31/15) 

bonduruò: Sabana ya da kağnıya, arabaya koşulan öküzlerin, mandaların birlikte 

yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember. 

“sürecek, tarlayi sürecek, ekesen. sabannan dÀ, bonduruònan.” (34/76) 

bōyna: Sürekli.  
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“bele yandı mi his verìy bōyna hisnen beraber.” (6/12) 

būda: Bkz. boğda. 

“baharın o arpÀyla būdayı ekerdig yazın gider biçerdig.” (2/20-21) 

burma: Baklavaya benzeyen bir tür tatlı. 

“burma yaparlar, baklava yaparlar, su böreği yapılır.” (2/27) 

burιn-: Bürünmek. Sarınmak, örtünmek. 

“böyle sarınırdı, burιnιrdü güzelce.” (2/49) 

bürühli: Örtülü, kapanmış kişi. 

“böyle bürühliydi, ġonuşmazdılar gelinnik tutardılar.” (3/25) 

büşür-: Bkz. bişir-. 

“tandurda ehmek büşürürdük.” (12/4) 

C 

cabala-: Çabalamak, kımıldamak. 

“he bele dizlēmizin üzerine otururduò cabalama ne ġolay.” (19/50) 

camı: Cami. 

“götürdü camının oriya.” (23/18) 

cavdar: Çavdar. 

“cavdar ekiydüg, buğda ekiydüg, arpa ekiydüg, fig otu ekiydüg eyle onnarı ekiydüg biz 

evelleri.” (27/3) 

cecim: 1. İnce Dokunmuş renkli, nakışlı kilim. 2. Yünden dokunmuş nakışlı çul ve 

çuval. 

“ha bele bi iskemli örterler tandurun üstüne. cecimlernen çullarlar.” (37/40-41) 

ceget ayları: Sonbahar ayları. 
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“mayıs aylarının yedisinde ekiydük ha bu ceget aylarında ġopartiydıò.” (5/2) 

cehiz: Çeyiz. 

“ġız Ķendi cehizini yapardı. elişi yapardı, bayaz  iş.” (17/29) 

cewüz: Ceviz. 

“cewüz variydi ba cewüzler de dÀ vermey.” (28/16) 

ceyiz: Bkz. cehiz. 

“o ipliknen çorap örüydiler. ġıza ceyiz olacak. yirmi çif çorap örecek.” (16/73) 

cingen: Çingene. 

“bu köwe bi cingen ġarisi gēl de burda camı yoò˘idi. cingen  ġarisi dedü bu köw de  

alevü mi  dür müslüman mı  dur ne oldū belli   dēl.” (1/57-58) 

Ç 

çal-: Çırpmak, karıştırmak. 

“ondan sōra yumurtayla yōrdu çalarsın güzēlce o na bularsın ġarıştıra ġarıştıra 

ġaynaTırsın.” (2/13-14) 

çaruò: İşlenmemiş sığır derisinden yapılmış, kenarlarında açılan deliklerden deri 

şeritler geçirilip ayak üzerinde bağlanarak giyilen ilkel pabuç. 

“o çaruòlular bele bele sırımlarnan ayaòlarının altında ayaòları yannıyaò. gene de millet 

mutliydı.” (19/47-48) 

çevür-: Çevirmek. 

“ġoli var çevürürdüler böyle o da böyle sallardi gendini.” (1/32) 

çıò-: Çıkmak. 

“şuraya eştim mezar çıòtı, ters mezar.” (10/44) 

çırtmak: Bıçak veya ustura ile küçük delikler, gözler açmak. Küçük parçalara ayırmak, 

ince ince doğramak. 
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“teze fasulyayı ġurudiyruò, ondan sōra çırtiyruò.” (11/34) 

çig: Aşık oyununda aşık kemiğinin dört farklı yüzünden birine verilen addır. 

“ġoyunnarın şo  aròa bacaòlarında olur aşuòlar.onnardan iki dene aşuò alurduò. ġızzo, 

alçı, tök, çig.” (1/52-53) 

çit: Desenli baş örtüsü, tülbent. 

“ehramı sarardıò geline üstüne de ġınalı çit atardıò gelin oldū belli ola.” (38/25) 

çiyrih: Tahterevalliye benzer yöresel bir oyun aleti. 

“bene baò çiyrih yapar dönerdig.” (19/31) 

çoò: Çok. 

“ot çoò. ot bol burda.” (21/15) 

Ķörpe: Körpe. Yavruluktan yeni çıkmış, henüz büyümemiş inek. 

“doġuriylar da ifaò oliylar ya o Ķörpe.” (7/18-19) 

çöşme: Çeşme. 

“çöşme suyu evlere yetdi de bahciye mi yetecek?” (16/52) 

Ķöw: Köy. 

“beyle soyuòlar düşünce ègüze dōrìn bi dÀ Ķöwe gelirdik he.” (7/13) 

D 

dÀ: Dağ. 

“ġaòar sabahdan bi dÀ dōru bi dÀ biçmeye ègelirdik eyle dağlara.” (7/15-16) 

dÀ: Daha. 

“evelki şennihler de dÀ baòşaydı.” (34/38) 

dÀl-: Dağılmak. 
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“gėce saat birde, ikide, üşde dÀlır millet herkes gider şėyi  ne.” (2/37) 

dam: Üzeri toprak kaplı ev, küçük ev, köy evi. 

“yedi deney bir damın delügünde baòtım bì yere getmedim.” (5/15) 

dÀmat: Damat.  

“buralarda dÀmatlara ġız göstermezdiler esgiden.” (37/25) 

Taş: Taş. 

“bir ay Taş pakladıò.” (19/13) 

Taşı-: Taşımak. 

“buğdaylÀrı gözetiyoz eve Taşımıyoz da.” (2/24) 

Tatli: Tatlı yiyecekler. 

“ziron yapardiler, Tatli yapardiler, ökküz keser yemek yapardiler.” (1/44-45)  

dān: Düğün. 

“burda köy dānü yapdım.” (10/53) 

dügürçü: Dünür ve akrabaları. 

“dügürçü giderdik burdan.” (19/56) 

dari: Buğdaygiller ailesinden sulak yerlerde ve pirinç tarlaları içinde yetişen, meyveleri 

kullanılan, enerji bakımından zengin, tek yıllık otsu bitki, akdarı. 

“oraları bütün boğda ekerdüg. arpa, boğda, dari, fasulye, patadis her şey.” (19/1) 

dÀul: Davul. 

“dÀul zurna gelürdü.” (11/10) 

dawar: Davar. Koyun ve keçiye verilen ortak ad. 

“ġoyun, dawar keser ėt gawururduò.” (3/41) 
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dayaġ: Dayak. Dövmek, vurmak. 

“ondan sōrÀ mırız˘ali’ye basardiler dayaġi.” (1/50) 

den: Tahıl. 

“den bi yana saman bi yana.” (4/58) 

dene: Tane. 

“dėğirmende iki dene bölüm vardı.” (25/41) 

dērmen: Değirmen. 

“dērmene gettikten sōra ügüdürler.” (4/60) 

dēymen: Bkz. dērmen. 

“dēymenimiz var˘ıdı gider ügüdürdük.” (15/15) 

dēyn: zarf. Ta.  Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin, bir 

hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık 

bakımından abartmalı bir biçimde anlatan bir söz. 

“dēyn ha burdan tut ha˘wurıya ġartan.” (18/5) 

deynek: Değnek. 

“vurur öldürür heş diynemez iki deynekte öldürür onu.” (23/23) 

dibek: Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan. 

“bi tane de silindir şeklinde bir taş dibek deniyor ona.” (25/42) 

didmek: Karıştırmak. 

“şindi dirgennernen üş dörd gişi bele didiyrik ki oni gemler varìydi.” (4/56) 

diyne-: Dinlemek. 

“diyneydim ya içeri girerdim veyahut yemek bi şe getürürdüm.” (15/71) 
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dirgen: Harmanda ekin saplarını yaymakta kullanılan, uzun saplı, demir ya da tahtadan 

yapılmış, ucu çatallı araç, diren 

“dirgen de iki çatallı o hasılat şiyi var ya ekinin onnarı böyle şė yapıp çevirmek için.” 

(25/46) 

domatis: Domates. 

“şindi farzet domatis yetişdiriyrik de bahıyrıò ki seradan onun çōh tadı var, çōò farkı 

var.” (16/ 49) 

don: Giysi. 

“şalvar gibi donnari eskiden bayannarın en güzel mallardan çift ġatli tikerdiler böyle bū 

topuòda.” (2/43-44) 

dorū: Gövdesi kızıl, bacaklarıyla yelesi kara olan (at). 

“ondan sōra yanında iştė bir iki tane inegi, danası, dorū ele yani.” (34/77) 

döğen: Düven. Yayılmış olan ekin üzerinde at ya da inek yardımıyle gezdirilerek ekinin 

tane ve saplarını ayıran, altına çakmak taşları çakılı araç.  

“döğen vardı böle öküznen barabar ondan sōra rüzgarın tesiriyle böle yığılırdı.” (14/41) 

düge: Düve. 

“bi dene düge veriyler işte. ham bi düge. böyüdüb ineg˘edecesin.” (7/66) 

dülbent: Tülbent, örtü. 

“dülbent oyalarduò.” (5/32) 

dünēn: Dün veya ondan önceki gün. 

“dünēn torunnar süleden geldiler.” (19/20) 

düris: Dürüst. 

“dürisìydim, temizìydim, uşaòlarıma yanġunìydim.” (5/15-16) 

E 

http://altin.in/
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eĶ-: Ekmek eylemi. 

“tarlaları eĶerdik evelden.” (7/2) 

eĶin: Ekenek, ekin. 

“o eĶini ġaldırdılar yonca ekiyler.” (7/4) 

ehmeg: Ekmek. 

“lavaş çekerdim ehmeg˘ederdim.” (18/37-38) 

ėhram: Yöre halkının "ihram" kelimesinden kendi şivesine uyarladığı "ehram"; haram, 

haramlar, mahrem gibi Arapça kelimelerden türetilmiştir. Üzeri örten, setreden, kendini 

sakınan manalarına gelmektedir. Kadınların doğal şartlara göre ve mahreme karşı 

örtündüğü dış giysidir. Ehram, malzeme ve işçilik olarak çeşitlilik arzetmektedir. Bu tür 

giysiler günümüzde özellikle Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Elazığ, Ağrı, 

Van ve Kayseri gibi illerde kadınlar tarafından dış giysi olarak kullanılmaktadır.  

“eski gelinneri ata bindürürdüğ, ėhram örterdüh başlarına.” (3/25) 

ehsi: Eski. 

“ehsi zamanının bacaları.” (17/15) 

ėhtiyar: İhtiyar. 

“şindi bir ėhtiyar adam o zaman rahmetlig hüsnü çavuş yetim everiy.” (26/45) 

ekeneg: Ekilecek, ekilmeye elverişli yer, tarla. 

“dÀlarda bizim orda çoò ekenegümüz vardur.” (29/6) 

ēksi: Bkz. ehsi. 

“ēksiden yemek yoò˘idi.” (3/49) 

ele: Öyle. 

“şindi ele bi şe yoò.” (34/18) 

eleydi: Öyleydi. 
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“o zaman eleydi.” (8/44) 

emice: Amca. 

“Taşın üstünde de emicemin ġızı var.” (11/48) 

ėn-: İnmek.  

“üstden dē üstden aşşÀ yoli vūrdi burdan geldi ėndürdüler aşşÀ derėye.” (1/29) 

erfene: Ortaklaşa yapılan. 

“eskiden genşlerimiz buralarda şey yaparlar erfene yaparlar.” (35/54) 

erham: Bkz. ehram. 

“erhama sararlar bizim burda gelini.” (30/15) 

eşşeg: Eşek. 

“önceden ineg herkesin illa ki ati ondan sōra eşşegi herkesin illa ki” (34/70-71) 

eveli: Evvel. 

“o şartlarnan yaşardı eveli adamlar.” (6/80) 

evelik: Yaprakları yenilebilen, tohumlarından da çay yapılan ıspanağa benzeyen bir 

çeşit ot, labada. 

“evelik var. başġÀ gongoroc otu varıydi, toplardıò, haşlardıò ġavururduò.” (12/30) 

evermek: Evlendirmek. 

“bı   yıl da gettim onu everdim geldim ėhtiyar ġariyla buralarda iştė yaşayrıò.” (4/19) 

evlek: Tarlanın, sürmek ve tohum ekmek için saban iziyle bölünen küçük parçalarından 

her biri. 

“o peştambala tohumu doldurur, seper, evlekleri ekerim.” (4/49) 

evleklemek: Evlek yapma işi. 

“ben evlekleyrim tarlayi.” (4/48) 



266 
 

evriya: Evliya. Ermiş kimseler, erenler, veliler. 

“evriyalar bütün bursada variymış.” (16/16) 

ew: Ev. 

“oralarda da durduò beş altı sene yapduò ewümüzü.” (18/28) 

ēy: Seslenme, ünlem. Kendisine seslenilen kimsenin ya da kimselerin dikkati çekilmek 

istendiğinde adın başına getirilir ve uzatılabilir. 

“ēy gidi yÀrum.” (38/42) 

eyle: Bkz. ele. 

“gidip ordan suwarıysın, ot seçiyrig işde eyle ūraşıyrıò.” (38/14-15) 

F 

fasulya: Fasulye. 

“fasulya, lahana, úartol, eşşeġ paúlasì ekerdük.” (1/38) 

faúır: Fakir. Yoksul kimse. 

“zengün alur yapardı faúır yerdi fasulye, patadis.” (28/35) 

fıtfıt çorbası: İnce bulgur, un ve patlıcan ile yapılan bir çeşit yemek. 

“bulġurdan fıtfıt çorbası yapardıò.” (2/59) 

fig: Baklagillerden, kuzey yarımkürenin ılıman bölgelerinde yetişen pek çok türü 

bulunan, gövdesi dört köşeli, yaprakları karşılıklı dizili ve çiçekleri salkım durumunda 

olan, fasulye biçiminde meyvesi olan ve hayvan yemi olarak yetiştirilen bir yıllık ya da 

çok yıllık, tırmanıcı, otsu bir bitki. 

“baharın ġızıl buğda, arpa, fig onnarı da baharın ekerdük.” (9/4) 

fiske lanba: İdare lambası, şamdan, kandil. 

“o mumdan sōra küçücük bir fiske lanba çıhti fiske.” (6/11) 
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fistan: Tek parça kadın giysisi. 

“ègelinlik yoò. he beyle eteh, fıstan.” (7/58) 

fitre dewür: Ölen kişinin malından yoksul kimselere dağıtmak, vermek. 

“ġıròı fitre dewür vardur. eskiden var˘idi. keserdiler onun damda malıni dÀdūrdular orda 

millete.” (3/59-60) 

G 

ġab: Kap. 

“o yoġurdu bi ġabın içerisine ġorduò” (4/5-6) 

gacık: Gelinlere örtülen bir tür kırmızı örtü. 

“ġıpġınalı bi gacık sarardıò buralÀna.” (38/24) 

gadama: Ekmek yaparken fırının içindeki külleri almak için kullanılan ucuna bez 

bağlanmış uzun sopa. 

“bi de gadama var fırını çeĶiyrik.” (7/46) 

gaga: Çocuk dilinde meyve, kuru yemiş, büsküvi tarzı yiyecekler. 

“o zamanın bizim şindi yani çocuòlara gaga deyler dÀ püskāt veriyler işde her şey 

veriyler.” (25/51-52) 

ġaò-: Kalkmak.  

“şindi onnar ġaòdi.” (16/64) 

ġΤhwΤlti: Kahvaltı. 

“sabahTan ġaòar tėkrar ġΤhwΤlti vėrürdüler çeker giderdin.” (1/8) 

ġal-: Kalmak. 

“ablamın yanında ġaldım, oòudum.” (26/1-2) 

ġala: Kale. 
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“şu ġala kĀw var orda oturiydıò.” (29/1) 

ġalandar ayi: Trabzon ve çevresinde miladi takvime göre 14 Ocak'a denk gelen yılın 

ilk gününü yerel takvimde yılın ilk ayı olan Ocak ayını tanımlamak için kullanılan terim 

olarak biliniyor. 

“hıdırellez bilmiyorum da bĀle bi ġalandar ayi olurdi.” (13/41) 

ġamuşluò: Gümüşhane İli’nin Gökdere köyünde bulunan bir mevki. 

“bi de ġamuşluò mevkìsinde yatardıò.” (4/3) 

 

ġaniyahlı: Kanayaklı. Zavallı, çaresiz, yoksul. Yörede genellikle kadın için 

kullanılmaktadır. 

“işde o ġaniyahlı yapdı.” (23/39) 

ġara ġovan: Kara kovan balı. Doğal ilkel kütük kovanlarda suni bal mumu takılmadan 

arıların kendi mum salgıları ile yapmış olduğu bala karakovan balı denilmektedir. 

Lakin, bu balın üretim çeşitleri ve tekniklerine göre farklılık göstermektedir. 

“ġovan yani ġara ġovan. burda eyle bal olurdu ki ġazannarnan ama şimdi yoò.” (1/13-

14) 

ġara lanba: Gaz lambası, idare lambası. 

“tandurun başinda uzaòta ġara lanbanan ne ceyizler yapdım ki ne çoò şėy.” (5/31) 

ġara yemekler: Düğünlerde, bayramlarda, özel günlerde yapılan ana yemekler. 

“ondan sōra ġara yemeklerden dolma sarariz, gendime çorbasi bişiririz, ġurufasulye 

bişiririz.” (2/28-29) 

ġara:  Kara, siyah. 

“ġara lahana o zaman bizde yo˘idi.” (3/40) 

garÀmet: 1. Keder ve üzüntü. 2. Alın yazısı, yazgı. 
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“garametnen böyidim garÀmetnen.” (5/30) 

ġardof: Patates. 

“şey ekerdük patadis ekerdüg, ġardof  derdüg.” (24/22) 

ġarıştır-: Karıştırmak. 

“ondan sōra yumurtayla yōrdu çalarsın güzēlce o na bularsın ġarıştıra ġarıştıra 

ġaynaTırsın.” (2/13-14) 

ġari: Karı, kadın. 

“o anasının gözü ġariydi.” (23/35-36) 

ġarşi: Karşı 

“şu ġarşi mahallede bi de başġa bi ġomşu o da ġışın ġaliy.” (36/18-19) 

ġartan: edat. Kadar. 

“ahşama ġartan biçiyrik.” (7/35) 

gasgavra: Bir tür yenilebilen bitki. 

“evelig var, ġızılca var bizim burda pancar. gasgavra toplardıò, kÀhmut toplardıò, 

yemlik toplardıò.” (38/54) 

ġaşıò: Kaşık. 

“o zaman ġab ġaşıò da yoò˘idi.” (1/18) 

ġat: Kat. 

“on beş ġat binanın üstüne asansornan beni çıòartdı.” (4/22) 

ġat-: Katmak, karıştırmak. 

“dÀ öbür yėrden aliysın. ġaruşduriysın, ġatiysın birbirine.” (31/30) 

ġata: edat. Kadar.  

“o ġata sağlıhlıyduò yÀvrum.” (8/16) 
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ġatir: Katır. Atgillerden, kısrak ile erkek eşeğin çiftleşmesinden doğan melez hayvan. 

“dağlardan atnan getirürdük dÀ odun modun. ġatir yō idi.” (12/5) 

ġavar: Bahçe ve tarla sulamak için açılan ince su yolu, ark. 

“basıyo ġavarlara. fasulyelerin ġavarlarına basıyo, fasulyeleri suwarıyo.” (2/52) 

ġÀve: Kahvehane. 

“şurdan ġızım ben su aldım buriya ġÀveme.” (10/43-44) 

ġavur-: Kavurmak. 

“başġÀ gongoroc otu varıydi, toplardıò, haşlardıò ġavururduò.” (12/30) 

ġavurga: Kuruyemiş gibi yenilmek üzere kavrulmuş buğday, mısır gibi tahıl taneleri. 

“bi de buğdadan ġavurga ġavurur orda yerdük.” (8/28) 

ġawuş-: Kavuşmak. 

“yani aşşÀki yola ġawuşturdi.” (1/30) 

ġΤwut: Kavut. Arpa ve buğdayın kavrulduktan sonra öğütülmüş hali. 

“ondan sōrÀ ġΤwut haşlamasi, o ġΤwut haşlamasıni balnan yerdük.” (1/11-12) 

ġawut dolması: Kavutla yapılan bir çeşit yöresel yemek. 

“ġawut dolması vardır. undan. buğday fırına atarsın ġavurursun, değirmene götürür 

çekersin. getirir taviya su ġor onu vurursun yaparsın.” (2/5-6) 

ġΤwut haşlamasi: Kavutla yapılan bir çeşit tatlı. 

“ondan sōrÀ ġΤwut haşlamasi, o ġΤwut haşlamasıni balnan yerdük.” (1/11-12) 

ġayfaltı: Kahvaltı.  

“haman ġayfaltı edip gidiyrük.” (29/25) 

ġaymaò: Kaymak.  
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“baòarsın onun üzerine şĀle iki barmaò ġaymaò olmuş.” (4/5) 

ġaynad-: Kaynatmak. 

“e zaman evi süpüremesem, çayı ġaynadamasam mejbur götürecihler kim götürecik.” 

(33/26) 

ġazan: Kazan. 

“eyle bal olurdu ki ġazannarnan ama şimdi yoò.” (1/14) 

gelinnik tutmak: Gelinin bir müddet kocasının ve kocasının akrabalarının yanında 

konuşmaması, aynı sofrada yemek yememesi adeti.   

“böyle bürühliydi, ġonuşmazdılar gelinnik tutardılar.” (3/25) 

gem: 1-Atı yönlendirmek için ağzına takılan demir araç. 2- Buğday tanesi ile sapını 

ayırmak için kullanılan bir tarım aracı. 

“biçeriz harmana tökeriz öküzlerle gemlerle sürerdig şindi yoò dÀ o nlar ġaòti.” (2/21) 

gendime: Dibekte dövülerek yemek yapılan buğday ya da arpa. 

“o taş da buğdayın üzerinde, gendimenin üzerinde dönen kapçığından çıòarır onu.” 

(25/44) 

genş: Genç. 

“genşler almanyiya getdi, ėhtiyatlar burda galdilar.” (32/17) 

geş-: Geçmek. 

“genşlāmāzde zor geşti bizim.” (5/18) 

gėt-:  Gitmek. 

“bi oda da burda var˘i  di ha˘wurda yıòıldi gėtdi.” (1/5-6) 

geven: Baklagiller familyasından yetiştiği bölgelere göre farklılaşan 2000 kadar türü 

bulunan otsu ve küçük çalıların ortak adı. Yörede yakacak olarak kullanılmaktadır. 

“daġda geven gendülānden biter.” (3/64) 
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gevriyek: Suyu yaraya sürüldüğünde, yarayı erken iyileştiren bir bitki. 

“şu gevriyekler var uzun uzun şunnar tepeden böl.” (16/25-26) 

gevur: Müslüman olmayan kimse.  

“çoò eskiden burda gevurlar duriymiş, urumlar.” (15/1) 

ġıcık: Küçük. 

“hani ġıcıklar, ifaòlar.” (7/28) 

gıdıġ: Keçi yavrusu, oğlak. 

“iki dene gıdıġımız var.” (20/10) 

ġılçıġ: Kılçık. 

“dērmene götürür dögerdük ġılçıġı çıòardı.” (3/2) 

gıldır gıcık: Çocuklar. 

“uşaımız gıldır gıcık da var˘ısa èged orda ilınçaò  yap, uşÀ yatır.” (7/33) 

ġıraç: Verimsiz, kolay sulanmayan toprak. 

“şindi de subasar yerlerde şeydiyrük dÀ o ġıraçlarımızı eken biçen yoò.” (11/5) 

ġıran: Dağ sırtı, tepe, bayır.  

“baò şu ġıranın aròası demürendür.” (37/2) 

gırna: Gırnata. Halk ağzında klarnet. 

“dawul, zurnamız var, gırnamız var. ne yoò ki? bizde genelde dawul.” (3/22) 

ġırò: Kırk. 

“o ġırò sekizde geldim tēris oldum geldim gümüşÀniye indim.” (6/20) 

ġış: Kış. 

“beyle sağlıò ocÀ, hastÀne, ġar, ġış yolları ġapadurdı tanımazdılar.” (8/1-2) 
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ġıt: İhtiyaca yetmeyecek kadar az. 

“var da suyumuz ġıt.” (16/52) 

ġıyı: Kıyı. 

“tandur yapdım evin ġıyısına.” (18/37) 

ġızambuò: Koyu kırmızı ve salkıma benzer yemişi ekşi olan, ağacının kökünden katran 

çıkarılan, kırlarda yetişen dikenli bir ağaç. 

“çaşur mantarı, ġızıl mantar da var, ġızambuò var.” (22/21) 

ġızıl buğda: Buğdaygiller familyasından bir buğday türü. 

“baharın ġızıl buğda, arpa, fig onnarı da baharın ekerdük.” (9/4) 

ġızlar sini: Kızlar Sini. Gümüşhane İli’nin Merkez’e bağlı Söğütağıl köyünde bulunan 

bir yayla. 

“burdan ġızlar siniye, baò şo  dağın aròasında ġızlar sini var. ha burdan, bu köwden 

güveşnernen çorba götüriydiler.” (1/16-17-18) 

ġızzo: Aşık oyununda aşık kemiğinin dört farklı yüzünden birine verilen addır. 

“ġızzonan, alçı. ġoyunnarın şo  aròa bacaòlarında olur aşuòlar.onnardan iki dene aşuò 

alurduò.” (1/51-52) 

gobaġ etmek: Öbek haline getirmek. 

“otları biçerdüg. gobaġ eder baġlarduò.” (24/2) 

ġoca: Kocaman, büyük. (13/8) 

“ġarşı mahalle var o mahallede var ġoca çeşme.” (36/13) 

ġoca 2: Koca, eş. 

“ha wurda görümümün ġocası var.” (15/25) 

ġocalmak: Kocamak, yaşlanmak. 
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“ama şindi ġocaldım dÀ ha wurdan ha buraya gelemeyrim.” (15/8) 

gof: Bir ölçü birimi, god. 

“on iki gof figi iki günde ekdim, mal baòdım.” (33/19-20) 

gogoc Taşi: Çömlek yapımında kullanılan, çömleğe şekil veren bir alet. 

“Taşi var Taşi. ha beyle bi Taş aliyrıò. bunun kibi dēl de gogoc. onnan gogoclayrıò.” 

(31/2-3) 

ġol: Kol. 

“ġoli var çevürürdüler böyle o da böyle sallardi gendini.” (1/32) 

ġolcu: Bir şeyi korumak için bekleyen ya da kol gezen görevli. 

“ġolcular izin vermeydiler.” (9/11) 

golot: Bir çeşit ekmek. 

“ehmeh bişürürdük tandurda golot bişürürdük.” (15/41) 

gongoroc otu: Bataklıkta yetişen ve yapraklarından yemek yapılan bir bitki. 

“başġÀ gongoroc otu varıydi, toplardıò, haşlardıò ġavururduò.” (12/30) 

gorba çorbası: Mısırdan yapılan bir çeşit çorba. 

“o zamanki yemekler menşurdu gorba çorbası. mısırdan olan çorbaya ġorba çorbasi.” 

(10/25) 

ġoruğ: Korunan yer. 

“çayırlar baharın üçüncü ayda başlar ġoruğ olmaya yani mal mul yedirmezler 

ġurudurlar sularlar.” (21/7-8) 

gorunga: Adi korunga, çok yıllık bir baklagil yem bitkisi türü. Sulama imkânı olmayan 

topraklarda yetişmesi ve kireçli topraklara adaptasyon yeteneği açısından değerli bir 

bitkidir. 

“iştė gorunga, yonca, çayır oti, saman iştė onnarnan hayvannarımız idare ediy.” (8/9-10) 
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ġoruò: Bkz. goruğ. 

“ġoruòdu yassahdı. oralar gene yassaò.” (27/28) 

ġoruòçu: Korucu. Orman, kır ya da köy bekçisi. 

“bi de daġa ġoruòçu tutiyriò bi de muhtar tutiyrıò.” (7/26) 

got minderi: Yere koyulan ve üzerine oturulan mindere verilen isim. 

“got minderleri variydi pekeler. got minderi, üzeri şeyden halıdan.” (19/35) 

ġotarmak: Bir işi bitirmek. 

“o camıda bişiy, ġotarılıy, yeniy üş gün.” (11/43) 

ġovan: Kovan. Arılara barınak olarak yapılan, içinde arıların yaptığı ve balla 

doldurduğu petekler ya da yapay petekler bulunan, genellikle dikdörtgen biçiminde, 

önde bir kapağı ve bu kapakta arıların girip çıkabildiği deliği olan tahta sandık. 

“ġovan yani ġara ġovan.” (1/13) 

ġoytaò: Kuytuda kalmış olan yer. 

“baò şu o yanda sırtlamada ġoytaò gibi bi yer benim ġaytanamındır o tarla.” (13/14) 

gĀ: Gökyüzü. 

“o ˘ðadar harmanda yatdim ki, yildızlari saydım ki gĀde.” (2/22-23) 

gĀwi/gĀwü: Güvey, damat.  

“herifi tıraşa çıòardurdılΠr gĀwiyi buriya.” (3/34) 

göze: Bir suyun topraktan çıktığı yer, su kaynağı, göz. 

“bi gözenin başında oturur yeyip ġaap gidip biçiyrik.” (34/4) 

ġιçik: Küçük. 

“bi dene ġız ġucÀmda ġιçik ġaldi.” (5/13) 

gudi: Küçük çömlek, toprak kap. 
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“gudi işde he dölek gudisi.” (31/9-10) 

gudu: Bkz. gudi. 

“o guduları ġorduò köze aòşama ġadar bişerdiler orda alır aòşam yerdük.” (3/68) 

gugul: Tepe 

“ha˘wu gugulun arhası var ya ha˘wuriya giderdüg ekin bişmeye.” (24/8-9) 

ġumanya: Kumanya. Yolculuk için hazırlanan yiyecek, azık. Sefer durumundaki 

askerler için hazırlanan yiyecek. Hazır yemek. 

“yörüme getürüp veriy ġumanyasıni geçip gidiy oğlı  .” (1/27) 

ġurbÀ: Kurbağa. 

“ha şindi dÀ ġurbÀ murbÀ bi şe yoò.” (15/69-70) 

ġurifa: Çömlek yaparken kullanılan bir alet. 

“tahdasi var, TarÀ var, ġurifasi var yapiyrıò.” (31/1) 

ġurufasulye: Kurufasulye. 

“sōra ġara yemeklerden dolma sarariz, gendime çorbasi bişiririz, ġurufasulye bişiririz.” 

(2/28-29) 

ġurut: Genellikle yoğurdun tülbent içerisinde süzülüp topaklar biçiminde güneşte 

kurutulmasıyla elde edilen süt ürünü. 

“yaġ yapardılar, lor, peynir ey sana deyim ġurut. her şey yapardılar.” (17/12) 

ġuymaò: Kuymak. Mısır ununun erimiş tereyağıyla kavrulması, su eklenmesi, bir 

miktar peynir katılması ve bir süre kaynatılmasıyla elde edilen yemek. 

“he ġuymaò da var˘idi ġızim. ēy ġuymaò var˘idi.” (1/10-11) 

ġuzuġulÀ: Karabuğdaygillerden, nemli yerlerde yetişen, yaprakları salata olarak 

kullanılan, çiçekleri iki evcikli ve kırmızımtırak bir bitki, ekşikulak. 

“ġuzuġulÀ olur, eşgi olur mayhoş. şindi görünmüyor, şindi yoò.” (11/30-31) 
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güj: Güç. 

“yazın iş güj zamanı gurbete giderdiler.” (32/41) 

güleş: Güreş. 

“tekrar ġıldıòdan sōra da o gelen bütün çevre köwün insannarı bu köwde yer içer, en 

sonunda güleş yapar ēlenirlermiş harmanda.” (35/61-62) 

güüm: Güğüm.  

“birine de güümü ġorduò sıcaò su olιrdu.” (2/58) 

güve: Güya 

“analarìym ġurban olim sanki zannediyrim onnara güve birez ele deyrim elim ayaġım 

tutiy deyrim.” (33/28-29) 

güvec: Güveç. Killi topraktan yapılan özel kap. 

“ġışın alūr alūr güveclerde bişirürdük.” (12/26-27) 

güveş: Bkz. güvec. 

“dolma sarardıġ güveşlere.” (17/34) 

güzlük: Arpa, çavdar. 

“onnar boğda ekiydiler, güzlük ekiydiler.” (1/35) 

H 

hab: Hap.  

“önceden ilaş neymiş hab neymiş yōò.” (16/32) 

hacirdeg: Tandırın üzerine yemek pişirmek için konulan demirden araç. 

“sarardık üstüne hacirdegi vardı böyle ġorduò. dörd dene gözi vardı.” (2/57) 

hadircek: Bkz. hacirdeg. 

“hadircek, hadircek. sac˘ayÀ dēl. hadircek. tandurun üstüne ġorduò.” (34/66) 
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halbisem: Halbuki. 

“o da neyìyse baòıyo halbisem hep tilkiye oyunnar yani.” (21/56) 

halbur: Kalbur. Genellikle tahıl elemeye yarayan, büyükçe delikli ya da seyrek telli 

büyük elek. 

“halburu da variydi bi tane.” (25/45) 

hÀne: Ev, konut. 

“şimdi burada seksen hÀne var˘i  di.” (1/1) 

harman: Harman. Biçildikten sonra bir düzlük üzerine yayılan tahıl demetlerinin 

üzerinden döven geçirilerek tanelerinin başaklarından ayrılması işidir. Ancak bölgede 

bu işin yapıldığı mekan anlamına gelmektedir. 

“harmannar önceden çamurnan ıslatılaraò düzeltilirdi.” (25/25-26) 

halġa: Halka. 

“şėmdi diyelim bi denesi gelürdi   toplam böyle halġa yaparduò.” (1/48) 

harġ: Ark. Bahçe, bağ, tarla sulamak ereğiyle, içinden su akıtılmak için toprağı kazarak 

açılan su yolu. 

“su çekti oòardan harġa şiye.” (15/24) 

has: İyi, güzel, üstün nitelikleri kendinde toplamış olan. 

“has oldu. yani ġarın üsdünde ha˘wŭrda harman variydi harmanda herifler oynardi.” 

(15/44) 

haşıl: Un, su, tuz ve tereyağı ile yapılan yöresel bir yemek. 

“omaç, haşıl ey sene deyim fıtfıt, paġla denlisi ġayfaltımız oyŭdu.” (17/39) 

havaslamak: Heves etmek, heveslenmek. 

“yımışÀ dēy ha˘wu ġavaòlar göriniy ya diysin havasladım ordan dÀ neçe dÀ gidecen ki 

ala da gelesin.” (31/32-33) 



279 
 

herg: Herk. Sürülüp dinlenmeye, nadasa bırakılan tarla. 

“kotannan herg eder ġara sabannan sürerdiler.” (32/10) 

herslenmek: Öfkelenmek, kızmak. 

“o ġoca dede herslendi.” (33/21) 

hıncır: Domuz. 

“dÀ hıncır domuz da hıncır deyim adını. ” (15/31) 

hodaò: Sığır çobanı. 

“mal çobannÀna hodaò denirdi o zamanda.” (25/18) 

horgōz: Kotanın açtığı yarık. 

“bu sefer derdim hō horgōz.” (4/15) 

hozan: Birkaç yıl sürülmemiş, dinlenmeye bırakılmış tarla. 

“ot biçiyrik. çayır, hozan otlarını biçiyrik.” (20/5) 

hulus: Mor çiçekli bir ot. 

“ġuzuġulÀ, hulus, mor çiçekli olannara hulus deyrük.” (39/39) 

òutu: Kutu. 

“çayi çayi bildigün ha bu iştigimiz çayi kirpit òutusiynan veriydiler, karneynen.” (6/36) 

İ 

ifaò: Ufak. 

“doġuriylar da ifaò oliylar ya o Ķörpe.” (7/18) 

ilgan: Harmanda ekin saplarını yaymakta kullanılan, uzun saplı, demir ya da tahtadan 

yapılmış, ucu çatallı araç. 

“sapı ezmek için gem. Tırmığı vardı, ilganı vardı, yabası vardı.” (10/11) 
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ilınçaò: Salıncak. 

“uşaımız gıldır gıcık da var˘ısa èged orda ilınçaò  yap, uşÀ yatır.” (7/33) 

irapata: Yufka ekmeğini tandıra yapıştırmak için kullanılan, içi ot ya da paçavra dolu, 

yastık biçiminde araç. 

“irapataynan lavaşlari şak şak şak bişürürsen.” (37/39-40) 

irel: Önce. 

“irel araba yoġ˘ŭdu atnan. dörd beş dene yenège binerdi.” (7/56) 

irelle-: İlerlemek. 

“güjler birez irelledi.” (3/50) 

irġaT: Tarım ya da yapı işçisi. 

“bu hurdan irġaT geldi bizim ekini bişmeye.” (21/30) 

isgemli: Tandırın üzerine koyulan küçük masa. 

“tandurun üstüne isgemli ġorduò masa gibi ona biz isgemli derdük.” (8/24-25) 

istahoma: Bir tür yenilebilen ot. 

“ġuzuġulaò var, istahoma. yemlık.” (31/59) 

işıò: Işık. 

“lanba diye işıò diye heç bi şey yoò” (6/4-5) 

K 

kÀmut: Tarlalarda biten bir otun kökü. 

“bunun içinden yiyecėğemiz kÀmutlar çıòardı.” (25/50) 

kartel: Patates. 

“kartel, fasulye. fasulyenin yeşiline pağla kurusuna da fasulye deyler.” (27/39) 
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úartol: Bkz. kartel. 

“ağla, úartol ekerdüg, ġabaò. melmeketimiz onnarı alurdu yÀrum.” (28/13) 

úartol yahnısi: Patates yemeği. 

“ommaç var˘idi, úartol yahnısi var˘idi.” (1/9) 

katostıra: Kadastro. 

“erzingandan bir katostıra geldi. iştė evleri burÀy yerleştirdik.” (6/53-54) 

kelem: Lahana. 

“ey sana deyüm lahana ekerdük. kelem  ekerdük kelem.” (17/8) 

kelgir: Kevgir. 

“kelgirden geçiriyrim bi de süzekten.” (30/28) 

kelif: Bağ evi, kulübe. 

“keliftir adları göz göz yerler var Taşdan yapilmış. Taşdan ha beyle çewrülü çıòıyrıò.” 

(7/37) 

kēn: Kere, defa. 

“o zaman ġapiya bir iki kēn giderdik.” (12/10-11) 

keyveni: Yemek pişirmede becerikli, aşçı kadın.  

“kadınlÀn hankısı keyveniyse onu getürürdüler işte büşürürdüler yemehleri.” (12/6) 

kıtlamak: Dişleri arasına alıp sıkmak. 

“burda bene baò yerleri kıtlaylar para yoò.” (19/60) 

kilar: Yiyecek içeceklerin, erzağın konulduğu, saklandığı oda, yer. 

“böyle maran kibin kilar kibin yerimiz vardi.” (13/21-22) 

kile: Genellikle tahıl ölçmede kullanılan, yaklaşık 25 kg. oylumunda bir ölçek. 
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“ona da iki buçuò kile arpa aldıò.” (6/74) 

kireş: Kireç. 

“kireşnen kumun bileşiminden meydana gelmiş.” (25/5-6) 

kirpit: Kibrit. 

“çayi çayi bildigün ha bu iştigimiz çayi kirpit òutusiynan veriydiler, karneynen.” (6/36) 

kom: İçine davar konulan, çevresi çevrili, üstü açık yer, davar ağılı. Derme çatma 

şeylerden yapılmış küçük ev, yayla evi. 

“ha burdan bu yanı geştiz ha bura benim ġaynatamın komdur ora.” (13/52) 

kotan: Pulluk, büyük saban. 

“çünki kotana ġoşarduò, kotan sürerdüg.” (21/26) 

úotan ġoşmak: Kotana öküzleri bağlayıp tarlayı sürmek.  

“úotan derdiler úotan ġoşardıò tarlaları sürerdik.” (4/2) 

kĀ: Köy. 

“dün bunnarın kĀde piknik var˘idi.” (2/15) 

köw: Bkz. kĀ. 

“şindi bizim köwde camı var.” (11/42) 

kuver: Taş yığını. 

“kuver bele kuver kuver kuver yıġdıò bele.” (19/14-15) 

küğle: Tandırın yanarken hava alması için yan taraftan tandırın dibine açılan uzunca 

delik, küvle. 

“tandurun küğlesi vardur ha˘wurda.” (37/33) 

küllüce: Bileşikgiller familyasından, 10-40 santime kadar büyüyen, bütün yıl boyunca 

çiçek açan, 1-2 yıllık, otsu bir bitkidir. 
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“küllüce tarlalardan toplardıò ġavururduò.” (12/31) 

L 

lafirida: Bir tür yenilebilen ot. 

“ġırçıklı, lafirida, çoban almasi, ebegümeci var.” (31/59) 

latırıza: Bkz. lafirida. 

“latırıza, çoban azímız var. yani yenilen otlar. yemlik var.” (38/55) 

lazut: Mısır. 

“onnarı ekerdüg, lazut ekerüg.” (29/16) 

levg etmek: Leğv etmek. Ar. İptal etmek.  

“düşmanı ordan levg˘etmiş, sürmüşler.” (22/1-2) 

löküs: Bol ve beyaz bir ışık veren, hava basınçlı bir tür petrol lambası. 

“baòtım o bazar yerinde yüz mumluò bi löküs satılìy löküs.” (6/21)  

M 

mÀbeyn: Mahiyet. 

“yanı bunı bir şaka mÀbeyninde yaparlar ve para içün, para almağ içün.” (21/64-65) 

macel: Magel. Bir tür küçük kazma. 

“macelnen ekdìm.” (33/19) 

madımaò: İlkyaz aylarında kırlarda kendiliğinden yetişen, yeşil yapraklı, ıspanak gibi 

yenilebilen bir ot. 

“benim bahçemde çoò vardı madımaò.” (37/47) 

majgal: Macgal. Kotanı tutan, yöneten kimse. 

“úotanı tutana majgal derdiler” (4/14) 
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makΠna: Makine. 

“iştė harman makΠnaları var˘i  di.” (1/31) 

manador: Gümüşhane İli’nin Gökdere köyünde bulunan bir mevki. 

“dedem derdi ōlum ġaò get öküzleri otar manadora oòarı.” (4/7) 

maran: Yiyecek içecek, erzak saklanan depo. 

“böyle maran kibin kilar kibin yerimiz vardi.” (13/21) 

maro l: Marul. 

“Àç bile yaşamay burda ele çoò. bi maro l, soġan.” (3/10-11) 

mayalıġ: Damızlık hayvan. 

“mayalıġ ister, mayalıġ arar. onu da verirler. dana, mozuġ, ineh iştė eyle.” (7/65) 

mÀyene: Muayene. 1-Bir kimsenin hasta olup olmadığını veya hastalığın ne olduğunu 

araştırma, sağlık muayenesi. 2-Kontrol etmek. 

“her gün gelip mÀyene ediy onı   burda.” (1/26) 

mayıs: Taze sığır dışkısı. 

“ordan aròannan mayısı götürür harmanna yaparduò.” (34/11) 

mazı: Kağnı dingili. 

“o dingile de mazı dėrdiler.” (25/22) 

melmeket: Memleket. 

“melmeketimiz onnarı alurdu yÀrum.” (28/13) 

merek: Samanlık, odunluk, hayvan yemi deposu veya ahır. 

“ondan sōra samani sebetlerimize doldurur mereklere ġorduò.” (13/6-7) 

merkep: Eşek. 
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“değirmene götürürdük afedersin merkeplernen barabar.” (14/43) 

meşşebe: Meşebe. Ağzı açık, kulplu su kabı. Kulplu bardak. 

“herkes evinden meşşebesini götārdü ordan şerbet alur getürürdi.” (3/53) 

mezer: Mezar. 

“yėngiye derdiler ki bunun kefini, bunun yıòıyanı, mezer eşeni bunnar hep paranan 

ġaòiy.” (8/39-40) 

mırız˘ali oyuni: Maraz Ali oyunu. Yöreye ait bir köy seyirlik oyunudur. 

“mırız˘ali oyuni, aşıò oyuni var˘idi.” (1/47) 

mıktar: Muhtar. 

“köw burdan gėtdēn sōrÀ camıyı da bi mıktar var burda.” (1/54-55) 

minzi: Lor peyniri. 

“bizde mesela peynire minzi derdiler o dönem.” (10/20) 

mollōn deresi: Molla’nın Deresi. Gümüşhane İli’nin Merkez’e bağlı Gökdere köyünde 

bulunan bir dere. 

“buriya mollōn deresi dėrler.” (1/2-3) 

moloş: Ebegümecigillerden, mor renkli çiçekleri ilaç, yaprakları sebze olarak 

kullanılan, kendiliğinden yetişen çok yıllık bir bitki. 

“ġırçıklı, lafirida, çoban almasi, ebegümeci var. bahşa moloş var.” (31/59-60) 

mozuġ: Erkek buzağı, dana. 

“dana, mozuġ, ineh iştė eyle.” (7/65) 

musafir: Misafir. 

“köw odaları var˘ıdı musafir odaları.” (21/46) 

N 
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nÀhiye: Bucak, bölge. 

“nÀhiyemiz kaleydi.” (14/24) 

neçe: Nice. 

“dēy biz ègelin olduò neçe sōra elettirigler ègeldi.” (17/33) 

nēse: Neyse. 

“nēse burada ġonşular var dāgürçü götüreciyk dÀ toplarıò beş on dene giderler oriya.” 

(4/39-40) 

nışan: Nişan. 

“tÀbı nışan, üzük taòarlar.” (4/36) 

noòsan: Eksik. 

“noòsannarı da gümüşÀneden gidip alıy geliyler.” (37/20-21) 

O 

oda: Köye gelen misafirlerin konaklama yeri. Misafirhane.  

“bi oda burda var˘i  di üç oda var˘i  di burda.” (1/6) 

ōl: Oğul. 

“gidìy misìz ōlum?” (2/41) 

ommaç: Omaç. Hamurla yapılan bir çeşit çorba.  

“çorba, herle, ommaç neyìyse, haşıl neyìyse. ajluò zamaniydi ajluò.” (24/30-31) 

oòarı: Yukarı. 

“aşşÀ oòarı hepsini oòutdum.” (26/32) 

oòu-: Okumak. 

“çoluk çocuk da oòudu.” (36/42) 
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oúarı: Bkz. oòarı. 

“ha şindi teyyare bile ġonar o oúarı köwe.” (18/30-31) 

oraò: Orak. Özellikle tarımda kullanılan yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin 

metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracıdır. 

 “oraò biçerdüg, arabalara üklerdüh, öküzleri, camişlari.” (39/1) 

ot vurmak: Buğdayın, arpanın vb. tahılların sapını tanesinden ayırma işi. 

“samanı oti harman makΠnasĭnan vururduò.” (1/32) 

otar-: Hayvanları otlatmak. 

“malı davarı otariy.” (19/25) 

Ö 

Ālen: Öğlen  

“Ālen olurdu açardıò o hayvanları.” (4/5) 

önnük: Üçetek üzerine giyilen önlük. 

“önnerine parçadan böyle önnük yapardılΠr.” (2/46) 

ög: Ön. 

“ondan ġoruò sobanın ögüne bundan doldurūò üstüne yaòÀr bu bize yirmi dört sÀt 

gider.” (3/64-65) 

ögünü: Önce. 

“te otuz sene ögünü.” (11/1) 

örenler: Eski yapı ya da kent kalıntısı. 

“bu örenler, doğup büyüdüğüm ewler bunnar.” (1/3) 

Āvle: Öğle. 
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“tandurun ġapÀnın üstünde yersin, içersin Āvle ezeni oòunur ġaòar camıya gidersin.” 

(4/63-64) 

P 

paġla: Bakla. Gümüşhane Merkez köylerinde taze fasulye için kullanılan sözcük. 

“úartol, paġla ekerdük.” (17/8) 

pağla: Bkz. paġla. 

“pağla ekerdük fasulye.” (9/17) 

pÀr: Pınar. Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak. Bu suyun çıktığı yer, kaynak, memba. 

“şo  yuòarda bi pÀr var” (1/20) 

paúla: Bkz. pağla. 

“biz fasulyaya paúla deyrik.” (1/38) 

paklamak: Arıtmak, temizlemek. 

“bir ay Taş pakladıò.” (19/13) 

paklava: Baklava. 

“biri çorba, biri ġatı, biri paklava biri çorba neyiyse artuò.” (37/38) 

palac: Külde pişirilmiş ekmek, pağaç. 

“o  palac yapardi.” (4/61) 

panġa: Banka. 

“sen de ègeldin mi pangiya?” (7/51) 

patadis: Patates. 

“lahana ekiydük, pancar ekiydük, patadis ekiydük, soğan ekiydük bunnar. dÀ bi şė yoò.” 

(5/1) 
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patoz: Kaba yemleri, kültür yem bitkilerinin sap ve dallarını öğütmek veya fındığın dış 

kabuğunu ayırmak için kullanılan tarım makinesi. 

“patoz var patoza vuriyduò.” (18/33) 

pÀzen: Pamuktan, kalın, sık ve yumuşak dokunmuş bir tür basma. 

“geydürdüg meydürdüg bi pÀzen alduò.” (23/47) 

peşkeş: Armağan. 

“onnar da ona bi şe verirdiler, peşkeş verirdiler o gelene.” (32/34) 

peşkir:  Genellikle pamuk ipliğinden dokunmuş ince havlu.  

“o zaman peşkir, şöyle veyahut da pırtı dėrdiler.” (32/29) 

peştambal: Fr.  İş yaparken bele bağlanan uzun, geniş dokuma. 

“o peştambala tohumu doldurur, seper, evlekleri ekerim.” (4/49) 

pırtı: Giysi ya da ufak tefek ev eşyası. 

“o zaman peşkir, şöyle veyahut da pırtı dėrdiler.” (32/29) 

pilÀw: Pilav. 

“et, pilÀw bişer, millet yer.” (10/52-53) 

puÀr: Bkz. pÀr. 

“puÀr var˘ìdi, orda aòìydi.” (1/21) 

pur: Vurulunca çabuk parçalanan, yumuşak taş ya da alçıtaşı. 

“baò şu aròa taraf var ya pur.” (22/10) 

pusula: Birine gönderilen kısa bir notun yazılı bulunduğu küçük kâğıt. 

“pusulam da geldi.” (23/30) 

püskāt: Büsküvi. 
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“o zamanın bizim şindi yani çocuòlara gaga deyler dÀ püskāt veriyler işde her şey 

veriyler.” (25/51-52) 

R 

reçberlik: Rençberlik. Sözcük anlamı olarak eziyet/sıkıntı çeken demektir. Eski 

zamanlarda geçimini topraktan sağlayan kişileri ifade etmek için kullanılırdı. 

Günümüzdeki çiftçi kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. 

“dağda reçberlik yapardilar.” (1/15) 

S 

sÀ: Sana. 

“sÀ şimdi bi annadìm.” (26/44) 

sÀb: Sahip. 

“cenaze sÀbí durumu iyiyse yemek verirler loġantadan.” (10/51) 

safar: Sefer. Ordunun, savaş yapmak üzere genellikle yurt dışına yaptığı yolculuk. 

“yavuz sultan selim çaldıran safarına gittì zaman burası ipek yoludur burdan geştì 

zaman buralarda rumlar ermeniler dururdu.” (14/5-6) 

saġın: Hala sağılmakta olan inek, koyun, keçi. 

“saġınımız var˘ısa yoġurt götüriyrik.” (7/39-40) 

salma parası: Köylerde, köyün kimi işlerinde kullanılmak üzere köy kurulunca 

köylüden toplanan para. 

“bi de daġa ġoruòçu tutiyrih bi de muhtar tutiyrıò. muhtara da salma parası veriyrik.” 

(7/26-27) 

sam: Boyunduruğa geçirilen eğri değnek. 

“bunnarı da sam baġıynan bağlaylar.” (25/16-17) 

sÀb: Sahip. 



291 
 

“dana sÀbına bilmem ne” (1/50) 

sap: Otlarda toprak üstünde bulunan ve bitkinin dal, yaprak, çiçek gibi bölümlerini 

taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm. 

“o sapları torlar toplar baglarıò.” (4/51) 

sarıbaş: Bir buğday türü. 

“cavdar, güzlük, sarıbaş. öle derdiler. bunnarı ekerdiler başġa bi şe yoò.” (10/7-8) 

sarıburma: Bir çeşit baklava. 

“baklava, sarıburma derler, tatlı.” (10/26) 

sÀt: Saat. 

“şindi ilaşları yudmadı mı sÀti geşti haman içecesin.” (16/32) 

sawdı ş: Sağdıç. Düğün boyunca güveye ya da geline kılavuzluk eden kimse. 

“bi gün sawdı  ş yedürür örtesü günü anne baba yedürüdüler.” (38/22) 

sawduç: Bkz. sawdı  ş. 

“şindi bizim dānnerimizde eskiden dān sahibi sawduç olurdu.” (35/24) 

selbek: Serbest. 

“al selbek yiyebildìn ġadar ye” (19/22) 

sıcaò: Sıcak. 

“birine de güümü ġorduò sıcaò su olιrdu.” (2/58) 

sırım: Kimi işlerde ip yerine kullanılmak üzere kesilmiş, sicim kalınlığında, ince, uzun 

ve esnek deri parçası. 

“o çaruòlular bele bele sırımlarnan ayaòlarının altında ayaòları yannıyaò.” (19/47-48) 

sırtlama: Dağın, tepenin sırtı. 

“baò şu o yanda sırtlamada ġoytaò gibi bi yer benim ġaytanamındır o tarla.” (13/14) 
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sifte: Önce. 

“en sifte biz yapdıò.” (16/57) 

sinor: Sınır. 

“herkeşin yerinin sinoru var.” (27/34) 

sír: Sığır. 

“ġoyundan, maldan sírdan olanımız.” (3/63) 

soòarıç: İçinde et olmayan yemeğe verilen isim. 

“et olmayan yemege soòarıç deydiler.” (17/41) 

sōrÀ: Sonra. 

“ondan sōrÀ ewlerimiz hemen bura.” (1/3) 

souk: Soğuk. 

“souk buz gibidir.” (14/20) 

soyòa: Gereksiz, kötü. 

“o soyòayı o çocuò alamadì.” (4/18) 

soyuò: Bkz. souk. 

“baò soyuò puara ekin ekerdik soyuò puara.” (6/79) 

subasar: Basınç uygulayarak suyu binanın üst katlarına çıkaran düzenek, hidrofor. 

“subasarımız yoò.” (9/23) 

suwar-: Sulamak. 

“her bişe var yani da suwaran yoò.” (15/55) 

süd: Süt. 

“vururdum makineye südünü yaġ süd ederdim.” (24/34) 
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süpürdmek: Kovmak. 

“ulan Àòadaş şindi o benim amcamın ōlu onnarı süpürdürdi.” (26/8-9) 

Ş 

şĀle: Şöyle. 

“bÀrsın onun üzerine şĀle iki barmaò ġaymaò olmuş.” (4/4-5) 

şalvar: Genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan, geniş bir pantolon türü. 

“şalvar mesėlΠ şalvar gibi donnari eskiden bayannarın en güzel mallardan çift ġatli 

tikerdiler böyle bū topuòda.” (2/43-44) 

şēr: Şehir. 

“Ķimisi şēre ègetdi.” (7/5) 

şehėr: Bkz. şēr. 

“bizim yörelerimizde yavrı  m yaz geldi mi bütān şehėrlerden adamlarımız aòar gelir, 

yaylalara gideriz.” (2/4) 

şelek: Sırtta taşınan yük. 

“daġdan ġuru şelek gider yapar getürürdüg.” (27/25-26) 

şindi: Şimdi. 

“şindi de motornan süriyler ama bizim burda yoò motor bura daġ ya motor girmey.” 

(27/4-5) 

şo : Şu. 

“baò şo  dağın aròasında ġızlar sini var.” (1/17) 

şo rda: Şurada. 

“şo rda bi sevdiğim var.” (4/27) 

şurt: Tandırın kenarları. 
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“şeye vururduò tandurun şurtlÀna.” (38/16) 

şüşe: Şişe. 

“o lanbadan sōra küçük şüşeli cam çıòdi.” (6/12) 

T 

tahzildar: Tahsildar. 

“tahzildar Àzını açamadı.” (23/24) 

takıç: Bir tür armut. 

“takıç da başġa armud.” (27/48) 

tandur: Tandır. Yere çukur kazılarak yapılan bir tür küçük fırın.  Anadolu’nun kimi 

yerlerinde, kışın ayakları ısıtmak için, alçak bir masanın altına mangal konulup üstüne 

yorgan örtülerek yapılan ısıtma düzeni. 

“indürürdüg onu tandura.” (28/27) 

taò-: Takmak. 

“yenge ġaòar bi yere getmiye minder peşine taòılır.” (30/10) 

taòım: Takım. 

“ondan sōra sırÀyle böyle taòım taòım on beş yirmi gişi otuz gişi masa nΠdar alıyo.” 

(2/35) 

tar: Kağnının iki yanında bulunan uzun ağaçlar. 

“tar dėnen hani müzükte şindi tar aleti var ya. o tarlar da öyle geçiy.” (25/22-23) 

tay yapmak: Hayvan sırtındaki yükü iki tarafta eşit ağırlıkta dengelemek. 

“bÀ bÀlarlardı, onnarı tay yaparız.” (32/13) 

tayuò: Tavuk. 

“tayuò baòıylar.” (8/22) 
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tel duvaò: Gelinlerin başlarına takılan, parlak ve ince, gümüş telli duvak. 

“tel duvaò. telli duvaòli ġoyiylar götiriyler.” (5/27) 

telēzyon: Televizyon. 

“bi tarihi telēzyonda gendini yetişdirmiş bi adam zengin fabrikası aşmış.” (16/9-10) 

tenneme: Arpa, fiğ gibi ekinlerin sabahın erken vakitlerinde üzerlerine çiy düşmüşken 

biçilmesi. 

“tenneme biçerdıò.” (31/16) 

tentürüyot: Tentürdiyot. 

“ele antibiyot mantibiyot tentürüyot yōò.” (16/28) 

tepür: Buğday, bulgur vb. tahılları elemeye yarayan ağaçtan yapılmış büyük elek. 

“òalbur, tepür aletlerden başġa dirgen vardı.” (25/45-46) 

terevi: Teravih. 

“camıda bele mum yaòardılar terevi namazına getdikleri zaman.” (6/10) 

terşi: İğ. Ağaçtan yapılmış, pamuk, yün ve benzeri şeyleri eğirmekte kullanılan, ortası 

şişkin, iki ucu sivri bir araç. 

“terşi ondan iplik yapiydilar işde.” (16/70) 

tesbē: Tesbih. 

“tesbē de elime alırım bĀle.” (4/27) 

tığ: Saman yığını ya da harman tınazı. 

“nihayet saman haline geldi mi bunu tığ denen yığıntı yaparlar.” (25/32) 

tik-: Dikmek. 

“mindere tikerler yengeyi para almağ˘için.” (30/9) 

tiken: Diken. 
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“tiken kakmış, Taş batmış onnarı geç.” (16/24-25) 

tilifon: Telefon. 

“aòşam tilifon açar, sabah tilifon açar ki neydiysin.” (33/17) 

tilki: Düğün esnasında damadın yakın bir arkadaşı veya akrabası seçilerek ona verilen 

isim. Bu kişiye çeşitli oyunlar yapılarak ondan para alınır.  

“o da neyìyse baòıyo halbisem hep tilkiye oyunnar yani.” (21/56) 

toòlu: Bir yaşında erkek koyun. 

“gider satardilar, aludılar bi toòlu ġavururdular.” (12/38) 

tök-: Dökmek.  

“tezek töker yaòarduk ġışın.” (15/40-41) 

tök: Aşık oyununda aşık kemiğinin dört farklı yüzünden birine verilen addır. 

“onnardan iki dene aşuò alurduò. ġızzo, alçı, tök, çig.” (1/52-53) 

tut: Dut. 

“tut  toplar behmez yaparduò, fasulye ġurudurduò.” (17/2) 

tutaò: Örülerek yapılan tutacak. 

“çorap örerdiler, tutaò tikerdiler. Tuzluò da örerdiler. ” (12/23) 

tükkan: Dükkan. 

“tükkana o zaman han derdiler.” (10/35) 

türkı : Türkü. 

“orda da aòşama biçerdiler, gece türki   söyliye söyliye baòardın gelürdüler.” (1/20) 

tütünlük: Gelinin giydiği yelek tarzında bir giysi. 

“bi de bi ha beyle yelek gibi bi şey giyinirdiler ona da tütünlük derdiler.” (8/37-38) 
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U 

u: O. 

“ġurudiyrıò, u yanı al bu yanı al ġurut, gel tandurda yaò.” (31/3) 

ufaò: Ufak. 

“şöyle şöyle ufaò köfteyle beraber yuvarlarsın o buğdayı bişirirsin o na ġatarsın.” (2/12-

13) 

umuz: Omuz. 

“ben de baġları baġlıyom baòıyom umuzuma atmıya mümkün dēl ġaldırmanın.” (21/33) 

un haşili: Un, su, tuz ve tereyağı ile yapılan bir yemek.  

“un haşili var˘idi.” (1/11) 

ūrla-: Uğurlamak. 

“asgeri işde ūrlardılÀ.” (10/28) 

uşaò: Çocuk. 

“uşaòların çōu istanbulda.” (15/62) 

Ü 

üç˘ėtek: Genellikle köylü kadınlarının giydiği üç ayrı etekten oluşmuş özel bir giysi. 

“bēnim bunun babÀnnesi bēnim annem mesėlΠ eskiden fistan dėrdiler. üç˘ėtek dėrdiler.” 

(2/42-43)  

ügüt-: Öğütmek. 

“dērmende ügüt getir küplere doldur.” (34/10-11) 

üş: Üç. 

“üş gün üş gece dawul zurna vururdi.” (35/33-34) 

üzük: Yüzük. 
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“artuò bi dondurma üzük mü taòarlar, bi sögüt ġabuğundan bileziğ mi taòarlar? artuò 

nÀparsalar taòarlar nişani ederler.” (4/37-38) 

V 

vala: İpekten dokunmuş, ince başörtüsü. 

“başına vala atardılar.” (27/46) 

vaòıt: Vakit. 

“işde burda beş vaòıt namazımıznan halımıznan onnan.” (33/9-10) 

varel: Varil. 

“böyle odun varelleri variydi odun varellerinnen yaparduò.” (13/47) 

vurmak: Yüklemek. 

“onnarı bağları bağlardıò vururduò yannÀna.” (19/3) 

wu: Bu. 

“ha˘wu daġın ardına bişmeye giderdüg bir ay.” (24/5-6) 

Y 

yaaz: Yağız. 

“en bĀyük yaaz  keyvenilerden bu ġaldi.” (3/37) 

yaba: Ağaçtan yapılmış, çatal biçiminde, harman savurmakta kullanılan bir tarım aracı. 

“Tırmığı vardı, ilganı vardı, yabası vardı.” (10/11) 

yaòın: Yakın. 

“bu daġın aròası yaòın bi şe deil.” (27/23) 

yalōz: Yalnız. 

“yalōz duramadım.” (15/61-62) 
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yamuò: Karşısındaki kişiye yanlış yapan insan. 

“yamuòlar da var˘idi köwde.” (1/31) 

yanġun: sıfat. Tutkun, düşkün, âşık. 

“dürisìydim, temizìydim, uşaòlarıma yanġunìydim.” (5/15-16) 

yannıyaò: Yalın ayak, çıplak ayak. 

“o çaruòlular bele bele sırımlarnan ayaòlarının altında ayaòları yannıyaò.” (19/47-48) 

yarma: Gelişigüzel kırılmış buğday. 

“hÀ yemeg üçün mü? yarma dögerdük.” (12/26) 

yarpuz: Ballıbabagillerden, genellikle nemli yerlerde yetişen, nane türünden ve naneye 

benzeyen, çiçekleri birbirinden ayrı halka durumunda, güzel kokulu bir bitki. 

“baò yarpuz ha˘wu ayağiyn dibindeki.” (39/47) 

yÀrum: Yavrum. 

“allah hayırlı yolçuluòlar versin yÀrum.” (2/41) 

yaslama: Bir yamacın yüzü. 

“şu ġarşıki bölge şu yaslama zifenös, şurası zevördön, o rası ayliya şu ġarşı da seller.” 

(10/3-4) 

yaylaçılıò: Biri yüksek, öteki alçak yerlerde kurulmuş iki yerleşim yeri arasında, 

hayvanlarıyla birlikte, mevsimlere göre yer değiştirmeye dayalı, yarı göçebe nitelikte 

kırsal yaşam biçimi. 

“yaylaçılıò da ediydik büliy misin?” (7/11) 

yemlik: Papatyagiller (Compositae) familyasından, yaprakları ipliksi ve paralel damarlı, 

çiçekleri uzun bir sap üzerinde bulunan, aken tipi meyve taşıyan, ülkemizde 18 türle 

temsil edilen, bir ya da çok yıllık otsu bitkiler. 

“evelik var, yemlik olurdu esgiden yerdik.” (11/30) 
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yenge: Düğün hazırlıkları yapılırken aileler arasında tatsızlık yaşanmasın diye 

görevlendirilen kadınlardır. Kız tarafından bir yenge belirlenir. Düğünde neler 

yapılması istendiği, nelerin alınacağı, nelerin takılacağı bu yengeler aracılığıyla karşı 

tarafa bildirilir. Yörede bu yengeye çeşitli oyunlar da yapılır.  

“öteki güni yenge çıòardurdı gelini alır gelürdiler evine.” (15/45-46) 

yerime: Yürüme. 

“heyle yerime giderdüg neler çekerdüg neler çekerdüg.” (24/10-11) 

yerişmek: Olgunlaşmak, yetişmek. 

“hėr şey yerişiy ama bahardan berli dÀ heç su gelmedi.” (15/56) 

yeylig: Hafif. 

“teknelēn içinde suyu verdi mi o yumuşaò yeylig olannar çıòarlar yuòarıya.” (25/35-36) 

yıò-: Yıkmak. 

“şindi evleri yapdıò, yıòdıò.” (38/15) 

yıòılmak: Bir ağaçta ya da bitkide çok meyve, sebze olması. 

“bizim geçen sene burda elmalarımızın üstü yıòılıydi.” (16/39) 

yıllıò: Çavdar. 

“güzün ekerdük cavdarı. yıllıò derdük.” (9/4) 

yien: Yeğen. 

“benden bu ġadara yienim.” (4/15-16) 

yoò: Yok. 

“herifim öldü. yalōzum. herifim yoòtur.” (7/1) 

yoòsul: Yoksul. 

“yoòsulluò variydi.” (13/45) 



301 
 

yōr-: Yoğurmak. 

“hamurunu yōriyrım, sade sunan, tuz, un yourup açıyruò yufka.” (30/23) 

yōrd: Yoğurt. 

“ondan sōra yumurtayla yōrdu çalarsın güzēlce o na bularsın ġarıştıra ġarıştıra 

ġaynaTırsın.” (2/13-14) 

yödür-: Yedirmek. 

“oğlı   getürüp yödüriy.” (1/25) 

yörüme: Yürüme. 

“yörüme getürüp veriy ġumanyasıni geçip gidiy oğlı  .” (1/27) 

yuka: Yufka. 

“köāmüzde Àdetimiz bahar gelir yuka yapariz.” (2/5) 

yun: Yün. 

“onun yerine yunu yolladi.” (6/65) 

yuú: Yük. 

“yani üş dörd beş altı yuú çıòariyrıò, ġoyrıò bi yere arabanan alıp geliyrıò.” (31/35) 

Z 

zahra: Yemeklik tahıl. 

“o zahraları getirirsin bacalarda ġarılar tepür deyrik, òalbur deyrik onnarnan temizlerler 

dērmene giderdik su dērmennēnē.” (4/59-60) 

zÀr: belirteç. Zahir. Görünüşe göre, anlaşılan, meğer. 

“ègeliyrik bu zÀr yemeĶ˘edeğ yiyēh mi?” (7/30) 

zarzavat: Zerzevat, sebze. 

“zarzavat da bi patatis tiksen çıòar.” (37/13) 
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zebze: Sebze. 

“aynı bu bildān zebzeleri ekerdiler.” (6/2) 

zemmetmek: Taklit etmek. 

“burdakiler başladı beni zemmetmiye.” (26/15) 

zenègün: Zengin. 

“zenègün müsün fükÀre misin?” (7/40-41) 

zırgan: Isırgan otu. 

“gendilìnden olan otlar dÀ evelik, zırgan, yemlik, anuò, ġuşbunnu var. çaşur mantarı, 

ġızıl mantar da var, ġızambuò var.” (22/20-21) 

ziron: Karadeniz yöresine ait bir çeşit yemek. 

“ziron yapardiler, Tatli yapardiler, ökküz keser yemek yapardiler.” (1/44-45) 

zoğ: Biçilmiş, bağlam yapılmış buğday. 

“zoğ yapdıòdan sōra balyacı makenesi gelir balya yapar.” (21/10) 

zoppa: Dövmek, dayak atmak, sopalamak. 

“indim aşşÀ sefere verdim zoppayi, verdim zoppayi.” (4/25) 

 

zuluf: Taze sebze ve fındık gibi meyvelerin dış kabuğu. 

“pakla da zuluf pakla derler.” (30/32) 
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