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ÖZET 

Gülfiye BÜLBÜL 

Yüksek Lisans Tezi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DURGUT 

Ocak 2007, 368 sayfa 

 
Bu çalışma Bigadiç ilçesi sınırları içinde kalan köylerin ağız özelliklerini içerir.  

Araştırma yöntemi ön araştırma, derleme, yazıya geçirme, inceleme, değerlendirme 

safhalarından oluşmaktadır. 

Bigadiç’te bir merkeze ve köylerinden yirmi dört tanesine gidilerek 67 kişiyle 

görüşüldü. Kaynak kişilerden sohbet, hatıra, inanış, gelenek ve görenekler, masal ve türkü 

içeren metinler derlendi. Kasetlere kaydedilen metinler daha sonra transkripsiyonlu 

metinler haline getirildi. Derleme yapılan kişilerin değişmesine göre farklı 

numaralandırıldı. 

Yazı dilinde kullanılmayan ve metinlerde geçen ses bilgisi-şekil bilgisi farkları 

tespit edildi. Bu tespitler “ Ses Bilgisi” ve “Şekil Bilgisi” ana başlıkları altında, çok sayıda 

örnekle desteklendi. Bu çalışma yörenin tarihi ve coğrafi yapısının incelendiği “Giriş”, ses 

bilgisi özelliklerinin incelendiği “Ses Bilgisi”, şekil bilgisi özelliklerinin incelendiği “Şekil 

Bilgisi”, inceleme sonucu ulaşılan sonuçların yer aldığı “Sonuç”, yazı dilinden farklı olan 

kelimelerin yer aldığı “Sözlük”ve derleme metinlerini içeren “Metinler” bölümlerinden 

oluşmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bigadiç, ağız, ses bilgisi, şekil bilgisi 
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ABSTRACT 

Gülfiye BÜLBÜL 

Master’s Thesis, The Turkish Language and Literature Depertmant 

Supervisor: Assist. Prof. Dr. Hüseyin DURGUT 

January 2007, 368 pages 

This study includes dialect features of the villages within the boundry of Bigadiç 

county. 

Research methods of this work are pre-research, choosing and gathering, writing, 

examination, an evaluation. 

Sixty seven people were interviewed by visiting twenty four village and one from 

the centre of Bigadiç. Texts which contains conversation, memory, belief, traditions, tale 

and folk song were gathered. The texts which had been recorded to the cassettes, afterwards 

they were made texts with transcription, and they were numbered differently according to 

the changes of the people about whom the gathering was done. 

Phonetic-morphologic differences which are not used in written language and are 

found in the texts were determined. after that they were supported by many examples under 

the titles of “Phonology” and “Morpholgy”. This work is composed of five parts: In the 

first part of “Introduction”, the historical and geographical structure of the region is 

examined. In the “Phonology” part, features of sound knowledge , and in the “Morpholgy” 

part, features of form knowledge is examined. And in the “Conclusion” part, the 

conclusions which were reached after the examination is found. The “Dictionary” part 

contains words different from writing language. Finally, the “Text” part contains the texts 

that are gathered. 

 

Key Words: Bigadiç, dialect, phonology, morpholgy. 
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ÖN SÖZ 

Küreselleşen dünya ile birlikte küçük gruplardaki pek çok özellik gibi ağızlardaki 

özellikler de yavaş yavaş kaybolmaktadır. Yolların her yerleşim yerine ulaşması, elektiriğin 

her evde kullanılmasıyla televizyon kişilerin dillerini etkilemiştir. Eğitim-öğretim 

faaliyetlerinin yetersizliği ve ekonomik nedenlerle köylerden göç edenler, yörenin ağız 

özelliklerini barındırmakta zorlanmaktadır. Özellikle iletişim araçlarıyla yazı dilinin 

standardı yaşlı kişilerin bile ağızlarını etkilemiştir. 

Bu çalışmada metin derlemeleriyle yörenin ağız özellikleri tespit edilip bu alanda 

yapılmış çalışmalara bir yenisinin eklenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma, Bigadiç ilçesindeki etnik grupların yoğun olduğu köylerin bu bütündeki 

oranları doğrultusunda derlenen metinlerden oluşmaktadır. İki Çepni, bir Yörük, üç 

Muhacir ve on sekiz Manav köyüne gidilmiştir. İlçe merkezinden bir metin derlenmiştir. 

Kullanılan yöntemler ve teknikler ön araştırma, derleme, metinleri yazıya geçirme 

ve incelemedir. 

Derleme öncesi köyler hakkında bilgi edinilerek köye ulaşıldığında yardım 

edebilecek insanlarla iletişim kuruldu. Derlemeler köylere göre farklı kasetlere kaydedildi. 

Toplamda 67 kişiyle görüşüldü ve numaralı metinler oluşturuldu. Kaynak kişiler köyden 

pek dışarı çıkmamış, ya öğrenim görmemiş ya da sadece okuma yazma bilen, ağız 

özelliklerini kullandığı söylenenlerden seçildi. 

Metinler yazıya geçirilirken Gürer Gülsevin’in “Uşak İli Ağızları”ında kullandığı 

transkripsiyon işaretleri ile Mukim Sağır’ın “Ağız Çalışmalarında Çeviriyazı” 

makalesindeki transkripsiyon işaretleri dikkate alındı. Yazıya geçirme sırasında 

anlaşılamayan kısımlar “...” bırakılarak gösterildi. 

Çalışma, Giriş, Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi, Sonuç, Sözlük, Metinler kısmı olmak 

üzere altı bölümden oluşmaktadır. “Giriş” bölümünde ağız çalışmaları ile ilgili genel bir 

bilgi verildikten sonra ilçenin coğrafi ve tarihi yapısından bahsedilmiştir. “Ses Bilgisi” ve 
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“Şekil bilgisi” bölümlerinde ses bilgisi ve şekil bilgisi açısından incelemeler yapılmıştır. 

“Sonuç” bölümünde derleme metinlerinden hareketle varılan sonuçlar sıralanmıştır. 

“Sözlük” bölümünde derleme sonucu ulaşılan farklı kelimelere yer verilmiştir. “Metinler” 

bölümünde ise derleme metinleri yer almaktadır. Kaynak kişiler, bu kişilerin yaşları ve 

öğrenim durumları hakkındaki bilgiler köylere göre gruplandırılarak çalışmaya eklenmiştir. 

Çalışmada, gidilen köylerde bizi kaynak kişilere yönlendiren klavuz kişilere, 

derleme yapılan kişilere, beni yönlendiren ve bana yardım eden tez danışmanım Yrd. Doç. 

Dr. Hüseyin Durgut’ a, aileme teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Balıkesir 2007 

Gülfiye Bülbül 
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GİRİŞ 

Anadolu ağızları ile ilgili çalışmalar 1860’lı yıllarda başlar. 1940’a kadar çoğunluğu 

yabancı araştırmacılar tarafından, 1940’tan sonra ise çoğunluğu yerli araştırmacılar 

tarafından çeşitli çalışmalar yapılmıştır.1 Ancak derleme ve çalışmalar bir ağız atlası 

hazırlamaya yetecek malzemeyi içermemektedir.2 

Mevcut malzeme ile 1869’da İ. Kúnos bir sınıflandırma denemesi yapmıştır. Ahmet 

Caferoğlu tarafından 1946 yılında yazılan bir makalede, daha sonra da Fundamenta’da 

sınıflandırmalar yapılmıştır. Söz konusu sınıflandırmalarda kullanılan ölçütler yer almaz. 

Sınıflandırmalarda kullanılabilecek ölçütlerden G. Hazai bahseder. 1980 yılında Leyde 

Üniversitesinde Piet Kral ağızlarla ilgili bir master çalışması hazırlar.3 

Belli bir bölgeyi inceleyen pek çok araştırmacı, kendi çalışmasındaki malzemeden 

hareketle o bölgede bir sınıflama yoluna gitmiştir.4 

Anadolu Ağızlarının sınıflandırılması konusunda en kapsamlı çalışma Leyla 

Karahan’ a aittir. Ağızları ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz dizimi özelliklerine göre üç ana 

gruba ve çeşitli alt gruplara ayırır. 5 Bigadiç ilçesi bu ana gruplardan “Batı Grubu Ağızları” 

içindedir. Alt gruplardan ise I. grupta yer alır. Ancak bazı yerlerde diğer gruplarda görülen 

özellikleri de gösterir. 

Ağız araştırması bakımından Bigadiç ilçesi ile ilgili yapılmış çalışmalar, derlemeler 

ve mezuniyet tezlerinden ibarettir. Bigadiç’ in üç köyünden derlenmiş metinler üzerine 

Mehmet Koç bir mezuniyet tezi hazırlamıştır.6 Balıkesir ili ile ilgili Nesrin Barlas7, Osman 

                                                 
1 Zeynep Korkmaz, “Anadolu Ağız Araştırmalarına Toplu Bir Bakış”, Türk Dili Üzerine Araştırmalar C.2, 
Ankara 1985, s.232. 
2 Leyla Karahan, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, Ankara 1996, s. IX. 
3 Karahan, a.g.e., s. XII. 
4 Tahsin. Banguoğlu, “Anadolu ve Rumeli Ağızları”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi C. I,  s.132-134 
5Karahan, a.g.e., s. 1. 
6 Mehmet Koç, Bademli, Balatlı ve Çayüstü Köyleri Ağız İncelemesi, İ.Ü.Türk Dili Mez. Tezi, İstanbul 
1974. 
7 Nesrin Barlas, Balıkesir Ağzında Fonetik ve Morfolojik Hususiyetler, İ.Ü. Türk Dili Mez. Tezi, İstanbul 
1957. 
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Esin8’in hazırladıkları mezuniyet tezleri vardır. İlçeler ile ilgili Nazmi Alp9, Mustafa 

Gültekin10’ e ait mezuniyet tezleri; Naci Balcı11 ve M. Ali Yolcu12’ ya ait yüksek lisans 

tezleri mevcuttur. Ayrıca Kaynak13, Gençleryolu14, Halk Bilgisi Haberleri15 dergilerinde, 

ilden yapılmış çeşitli derlemeler vardır. 

Yörenin Coğrafi ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri 

Bigadiç Marmara’nın Güney Marmara bölümündedir. Doğusunda Dursunbey, 

batısında Merkez-Savaştepe, kuzeyinde Merkez-Kepsut, güneyinde Sındırgı ilçeleri yer 

alır.16  

Bigadiç eski Balıkesir-İzmir yolu üzerinde, il merkezine 38 km uzaklıktadır. 

Denizden yüksekliği 108 m, yüzölçümü 1007 km²’ dir.17 

İlçenin ortasında Bigadiç Ovası bulunur. Simav Çayı ve Dombay Çayı arasındaki 

kesim ilçenin en dağlık yöresidir. Ulus Dağı 1.773 metre ile ilçenin en yüksek noktasıdır. 

Alaçam Dağı ilçede yer alır. En önemli akarsu Simav Çayıdır.18 Poyraz Deresi, Yörücekler 

Regülatörü, Salmanlı ve Değirmenli Göletleri diğer su kaynaklarıdır.19  

Karasal iklime geçiş özellikleri gösterir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuktur. 

Yağış bakımından Akdeniz ikliminin, sıcaklık bakımından karasal iklimin özelliklerini 

                                                 
8 Osman Esin, Balıkesir Çepni ve Yörük Ağızları, İ.Ü. Türk Dili Mez. Tezi, İstanbul 1957. 
9 Nazmi Alp, Susurluk Ağzından Derlemeler, İ.Ü.Türk Dili Mezuniyet Tezi, İstanbul 1969. 
10 Mustafa Gültekin, Balıkesir’in Dursunbey İlçesi ve Köyleri Ağzı, BAÜ  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Mezuniyet Tezi, Balıkesir 2001. 
11 Naci Balcı, Gönen ve Köyleri Ağızlarının Ses ve Şekil Özellikleri, Sakarya Üniversitesi S.B.E. 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya 2000. 
12 M. Ali Yolcu, Kepsut Yöresi Karakeçili Ağzı, Uludağ Üniversitesi S.B.E. (Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi), Bursa 2005. 
13; Gazali, “Balıkesir Vilayetinde Kullanılan Kelime ve Istılahlar” Kaynak I/1 (Şubat 1932), s.24-25; Abdi 
Cavide, “Balıkesi ve Balıkesir’ e Bağlı Köylerden Derlenen Sözler” Kaynak I/1 (Şubat 1933), s.19-22. 
14 Gazali, “Balıkesir Vilayetinde Kullanılan Bazı Mühim Kelime ve Istılahlar” Gençleryolu III/46 (Şubat 
1931), s.10; IV/47 (Eylül 1932), s. 15. 
15 Nazif Osman, “Balıkesir Köylerinde Derlenmiş Sözler”, Halk Bilgisi Haberleri III/27 (Ağustos 1933), s. 
69-71. 
16 “Bigadiç”, Yeni Hayat Ansiklopedisi, C.2, İstanbul 1990, s. 669. 
17 http://www.balikesir.gov.tr/pgae_blank1.asp?id=48 (14.08.2006). 
18 “Bigadiç”, a.g.e., s. 669. 
19 Zekeriya Özdemir, Bigadiç, s. 16, 17. 
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gösterir. Yıllık sıcaklık ortalaması 14, 8° C dir. Sürekli yağış görülür. Yıllık ortalama yağış 

miktarı 650.8 mm’dir.20 

İlçe orman yönünden zengindir. Toplam arazinin % 61’i ormanlıktır.21   

Ekonomisi tarım, hayvancılık, madencilik, orman, sanayi ve ticarete dayanır. 

İlçe nüfusu 2000 yılındaki sayım sonuçlarına göre 49.957’dir. Çağış ve Yağcılar 

bucakları ile 70 köy ve 1 kasabadan oluşur.22 

İlçe merkezinde dokuz mahalle vardır: 4 Eylül, Abacı, Cami, Çavuş, Emek, 

Fethibey, Kuyu, Orta, Servi mahalleleri.23 

Derleme yapılan köylerin 1997 ve 2000 yıllarındaki nüfus sayım sonuçları şu 

şekildedir: 

Köy Adı: 1997 Nüfusu 2000 Nüfusu: 
Akyar 846 882 
Alanköy 240 236 
Aşağıgöcek 189 188 
Balatlı 632 643 
Çaldere 135 172 
Çayüstü 506 643 
Yeşildere 346 397 
Çeribaşı 500 463 
Hamidiye 1077 1047 
Yolbaşı 314 394 
Davutlar 624 649 
Mecidiye 1260 1226 
Değirmenli 652 727 
Doğançam 191 219 
Durasılar 590 493 
Esenli 790 741 
Kadıköy 485 497 
Kargın 1060 996 
Kayalıdere 374 387 
Kayırlar 801 804 
Okçular 278 294 
Topalak 362 355 
Panayır 165 166 
İskele 1739 2028 

                                                 
20 Özdemir, a.g.e., s. 17. 
21 Özdemir, a.g.e., s. 18. 
22 http://www.balikesir.gov.tr/pgae_blank1.asp?id=48 (14.08.2006). 
23 http://www.yerelnet.org.tr/belediyeler/index.php?belediyeid=129255 (10.09.2006). 
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Derleme yapılan merkezlerden Akyar, Balatlı, Çayüstü, Çeribaşı, İskele, Topalak, 

Turfullar, Yeşildere ve Yolbaşında faal durumda ilköğretim okulları mevcuttur. Ayrıca 

Balatlı, Çaldere, Çayüstü, Çeribaşı, Değirmenli, Doğançam, Durasılar, Esenli, Hamidiye, 

Kadıköy, Kargın, Kayalıdere, Kayırlar, Okçular ve Yeşildere’den taşımalı eğitim 

yapılmaktadır. 

Hamidiye’de bir sağlık ocağı ve sağlık evi, Mecidiye’de bir sağlık evi hizmet 

vermektedir. Alanköy’deki sağlık ocağı ile Akyar, Yolbaşı, Kargın’daki sağlık evleri faal 

durumda değildir. Her köyün su şebekesi vardır. 

Aşağıgöcek, Çaldere, Davutlar, Değirmenli, Doğançam, Durasalar, Esenli, 

Hamidiye, Kadıköy, Kargın, Kayalıdere, Kayırlar, Mecidiye, Okçular, Panayır, Yolbaşı, 

Yeşildere ve Topalak köylerinde PTT acenteleri vardır. 

Derleme yapılan köylerin il ve ilçe merkezine olan uzaklıkları şöyledir: 24 

Köy Adı: İl Merkezine Uzaklığı İlçe Merkezine Uzaklığı: 
Akyar 36 Km 18 Km 
Alanköy 89 Km 51 Km 
Aşağıgöcek 76 Km 38 Km 
Balatlı 41 Km 3 Km 
Çaldere 60 Km 22 Km 
Çayüstü 30 Km 17 Km 
Yeşildere 24 Km 20 Km 
Çeribaşı 56 Km 18 Km 
Hamidiye 42 Km 17 Km 
Yolbaşı 53 Km 16 Km 
Davutlar 62 Km 24 Km 
Mecidiye 25 Km 15 Km 
Değirmenli 38 Km 14 Km 
Doğançam 57 Km 19 Km 
Durasılar 53 Km 15 Km 
Esenli 25 Km 25 Km 
Kadıköy 41 Km 10 Km 
Kargın 49 Km 11 Km 
Kayalıdere 44 Km 6 Km 
Kayırlar 59 Km 21 Km 
Okçular 62 Km 24 Km 
Topalak 75 Km 37 Km 
Panayır 86 Km 48 Km 

 
                                                 
24 http://www.yerelnet.org.tr/iller/ilce.php?il_adi=BALIKESİR&ilce_adi=BİGADİÇ (14.08.2006). 
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Bigadiç’in Tarihi ve Etnik Yapısı 

Tarihi M.Ö. 4000’li yıllara dayandırılan Bigadiç’in ilk sakinleri Misyalılar’dır. 

Bölgede daha sonra Persler, Makedonlar (Büyük İskender), Romalılar ve Bizanslılar 

hüküm sürmüştür.25 Bölgeye gelen son unsur Türklerdir. 

Sultan Alparslan’ın Malazgirt Ovasında (1071) kazandığı zaferden dört yıl sonra 

İznik, Türkler (Selçuklular) tarafından zapt edildi.26 1080 yılına gelindiğinde Süleyman Şah 

devletin sınırlarını İstanbul Boğazı’na kadar dayandırdı. Ancak Haçlı Seferleri sırasında 

Türkler İznik’i kaybederek Konya’ya çekilmek zorunda kaldılar. Bizans ise durumdan 

faydalanarak Ege kıyılarına tekrar hâkim oldu.27 Bizans’ın bu hâkimiyeti uzun sürmedi. 

1113 yılında Türkler tekrar Marmara kıyılarına geldiler. İki yıl sonra bölgedeki hâkimiyet 

Bizans’ın eline geçti. 17 Eylül 1176’da Bizans, Myriokephalon’da ağır bir yenilgiye 

uğratıldı.28 

Selçuklu-Bizans mücadelesi 13. yüzyılda da devam etti. Fakat bu dönemde Selçuklu 

Devleti, iç karışıklıklar ve Moğol istilası ile uğraştığından Bizans’a karşı mücadeleyi uç 

beyleri yürüttü. Bu uç beylerinden biri olan Karesi Bey29, yüzyılın sonlarına doğru Misya 

bölgesini ele geçirerek bir beylik kurdu. Onun hâkimiyet sahası bu günkü Balıkesir, 

Çanakkale ve Bergama’yı kapsıyordu. Karesi Bey, Moğollardan kaçıp kendisine sığınan 

Türkmenler ile Dobriçe’den Ece Halil kumandasıyla gelen Sarı Saltuk Türkmenlerini 

Edremit’e yerleştirmek suretiyle bölgedeki Türk nüfusunu arttırmaya çalıştı.30  

Karesi Bey’den sonra beylik, oğulları Demirhan ve Yahşi Han arasında 

paylaşılmıştır. Yahşi Han Bergama’ya sahip olurken Demirhan beyliğin geri kalanını elde 

                                                 
25 Özdemir, a.g.e., s. 21-32. 
26 İznik, Süleyman Şah tarafından ele geçirilmiş ve Anadolu Selçuklularının başkenti yapılmıştır. (Bkz. 
Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, İstanbul 1998, s. 285. 
27 Ali Sevim, Türkiye Tarihi, Ankara 1989, s. 101, 112, 113. Türkleri Konya’ya kadar çekilmeye zorlayan I. 
Haçlı Seferi’dir. (1097). 
28 Özdemir, a.g.e., s. 37. 
29 Karesi Bey Melik Danişmend Gazi’nin akrabasıdır. Babası Kalem Bey ile Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
Batı hududuna gelerek Bizans’a karşı faaliyetlerde bulunmuştur. Misya bölgesine hakim olarak burada bir 
beylik kurmuştur. (İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, 
Ankara 1988, s. 96 v.d.). 
30 Uzunçarşılı, a.g.e., s. 96, 97. 
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etmiştir. Demirhan’a ait topraklar 1335’de Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Beyliğin 

Osmanlılarca tam olarak fethi ise I. Murad zamanında gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten 

itibaren Balıkesir, Osmanlı Devletinin bir sancağı olmuştur.31 

Buraya kadar Bigadiç’in başlangıçtan Osmanlı hâkimiyetine kadar olan siyasi 

tarihine kısaca değinildi. Oldukça yekûn tutacağından Osmanlı dönemi siyasi olaylarına da 

yer verilmedi. Bunun yerine günümüz Bigadiç’inin etnik yapısını ortaya koyacak sosyal ve 

siyasi gelişmelerden bahsedildi. 

Moğol istilasının şüphesiz en önemli sonuçlarından biri de Anadolu’nun 

Türkleştirilmesinde sağladığı büyük katkıdır. Moğol kuvvetlerinin batı yönündeki ilerleyişi 

önlerinde bulunan çeşitli Türk boylarının da batıya doğru hareket etmesini sağladı. Böylece 

Batı Anadolu’nun Türkleşme sürecide başlamış oldu. Balıkesir ve civarı Karesi Bey ve 

beraberinde gelen çeşitli Oğuz Boylarınca Türkleştirilip bir vatan haline getirilmiştir. 

Coğrafyanın vatanlaşması genellikle bir kavmin o coğrafyaya kendi dilinden isimler 

vermesiyle gerçekleşir. Mesela Misya bölgesi Karesi olarak değişmiştir, İda dağı Kaz Dağı 

olmuştur. Tabi bu uzun bir süreçtir. Ancak Misya’da bu sürecin diğer yerlere göre daha az 

sürdüğünü söylemek pek de yanlış olmaz. Çünkü Bizans-İslam mücadelesi bölgeyi 

neredeyse ıssızlaştırmıştır. Dolayısıyla Türkler geldiklerinde pek çok yeri terk edilmiş 

olarak bulmuştur. Bu da coğrafyanın Türkleştirilmesini kolaylaştırmıştır.  

Bugün Bigadiç’te Oğuz boylarından sadece Kargın’ın yaşadığını görüyoruz.32 

Burada daha çok boyların alt grupları olan aşiret, oymak ve cemaat isimlerini taşıyan 

köylere tesadüf etmekteyiz. Bigadiç’in Davutlar, Balatlu, İlyaslu, Işıklar, Karkınlar33, 

Turfullar, Okçular, Kayırlar ve Köseler34 köylerini buna örnek gösterebiliriz. Bigadiç’teki 

cemaat veya aşiret isimleri şüphesiz bunlardan ibaret değildir. Aydın Ayhan, Zekeriya 

                                                 
31 Uzunçarşılı, a.g.e., s. 99, 100, 102. 
32 Sümer, Faruk, Kargın’ı Sındırgı’nın bir köyü olarak göstermekte ise de bugün bu köy Bigadiç’e bağlıdır. 
(Bkz. Faruk Sümer, Oğuzlar, İstanbul 1999, s. 414.) Sezai Sevim, 16. yüzyılda Bigadiç’te Afşar isminde bir 
köy bahsetmektedir. (Sezai Sevim, XVI. Yüzyılda Karasi Sancağı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 1993, s. 177.). 
33 Ayhan, a.g.e., s. 62, 65. 
34 Özdemir, a.g.e., s. 43, 44. 
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Özdemir ve Kamil Su’ nun Balıkesir’deki cemaat, oymak ve aşiretlere dair verdiği bilgiler 

aslında oldukça zengin bir isim listesini bize sunmaktadır.35 

Coğrafyaya isim verilirken çeşitli özellikler göz önüne alınmaktadır.36 Bigadiç 

köylerinde isim verme bölgenin fiziki yapısı (Dikkonak, Çayüstü, Meyvalı, Çatak, 

Bademli, Çamköy, Bozbük v.b.), bölgenin renk özellikleri (Yeşildere, Akyar, Kırca, 

Karabahçe, Kızılçukur, Kızılağaç, v.b.), bölgenin fonksiyonu (Çeribaşı37), çevrede bulunan 

bir yapı (Başçeşme, Değirmenli, Hisarköy), bir meslekle ilgili (İğciler) ve şahıs adları ile 

ilgili (Hacıömerderesi) olmuştur. 

Karesi Bey ile birlikte hangi boyların Misya’ya geldiği bilinmese de bazı 

cemaatlerin isimlerini zikretmek mümkündür. Sarı Saltuk Türkmenlerinden yukarıda 

bahsedilmişti. Bir de Aydın Ayhan’ın dikkat çektiği Kubaş Yörükleri vardır. Ayhan, Kubaş 

Yörüklerinin Balıkesir’den başka bir bölgede bulunmamasından yola çıkarak bunların 

Karesi Bey ile gelen Türklerden olması ihtimalini vurgulamaktadır.38 Kubaş Yörüklerine 

Balıkesir’in birçok yerinde olduğu gibi Bigadiç’te de rastlanmaktadır. Bu Yörükler 

Dikkonak çevresine iskân edilmişlerdir.39 

Anadolu’nun Türkleşmesinde önemli bir rol oynayan bir diğer unsur Abdalan-ı 

Rum yani Horasan Erenleridir. Bunlar genlikle Abdal veya Baba lakabını taşıyan eski Türk 

Şamanlarına benzeyen dervişlerdir.40 Bunların ne kadar etkili oldukları Anadolu’nun 

                                                 
35 Aydın Ayhan’ın verdiği tabloda Bigadiç’in iskanında adı geçen cemaat-oymak ve aşiretler şunlardır: Adalu, 
Altunlar, Azgarlar, Begelü, Beğüşlü, Barak Dede Nesli, Kantemir Çepnisi, Doğancılar, Davut Fakıh Evladı, 
Dursunlar, Danüşmendlü, Eyiceler, İmirler, Turhanlu, Turmuşoğulları, Yağcı Bedir Yörüğü, Yedikler, 
Yazıculu’dır. Çepni köyleri olarak belirttiği Akyar, Yumruklu, Kozpınar ve Elyapan köylerine Eyne Hocalı 
Oymağı; Güvemçetmi Köyüne ise İlyaslı Oymağı yerleştirilmiştir.(Ayhan, a.g.e., s. 60-84, 138, 139.) Kamil 
Su Başımkızdı Türkmeni ve Velet cemaatlerinden bahsetmektedir. (Kamil Su, Balıkesir ve Civarında 
Yürük ve Türkmenler, İstanbul 1938, s. 29, 30, 65.) Zekeriya Özdemir ise zikrettiğimiz cemaatlerin dışında 
Tonuzlar, Selmanlu, Süleymanlu-i Kebir, Acarlu, Çömlekçi, Caferli ve Köseler cemaat ve aşiretlerinden söz 
etmektedir. (Özdemir, a.g.e., s. 43, 44.). 
36 Ahmet Gündüz, “Kırşehir’de Yer Adları Verme Geleneği: Köpekli, Sofular ve Torunan Köylerinin Adları 
Hakkında”, Türk Dünyası Tarih, S. 198, 2003, s. 20, 21. 
37 Çeribaşı, Osmanlı Döneminde bir zeamet merkeziydi ve aleybeyi burada oturmaktaydı. Savaş söz konusu 
olduğunda etraftaki askerler burada toplanırdı. (Özdemir, a.g.e., s. 77). 
38 Ayhan, a.g.e., s. 99. 
39 Tacettin Akkuş, Tanzimat Başlarında Balıkesir Kazası (1840-1845), Balıkesir 2002, s. 142, 143. 
40 Fuad Köprülü, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, Ankara 1999, s. 94, 99. Zekeriya Özdemir Bigadiç’te dede 
unvanını taşıyan on beş mezar tespit etmiştir. (Özdemir, Bigadiç, s. 172-174.). 
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hemen hemen her yerinde bulunan türbelerden anlayabiliriz. Zira bunların çoğunluğunda 

abdal, baba veya dede unvanını taşıyan kişiler yatmaktadır. İşte bunlardan birine Topalak 

ve İğciler köyleri arasında rastlıyoruz. Barak Baba olarak bilinen bu zat rivayetlere göre 

Orhan Gazi döneminde buraya yerleşmiş, keramet sahibi bir kişidir.41 Orhan Gazi Barak 

Baba’ya bir temlikname vermiş, o da bunu oğlunu mütevelli tayin ederek vakfetmiştir. 

Vakfettiği köyler, Barak Dede, Saru Musalar, Eyüceler ve Toyluk’dur.42  

Karesi ilinin Osmanlı hâkimiyetine girmesinden sonra bölgedeki iskân faaliyetleri 

devletin takip ettiği politikalar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Burada genel siyaset 

yerine bu siyaset içerisinde Bigadiç'te uygulanan yöntemlere değinilecektir. Osmanlı 

Devleti topraksız köylüleri boş yerlere yerleştirmek suretiyle toprağı şenlendiriyordu. Vakıf 

yolu ile bataklık ve ıssız yerler canlandırılmaya çalışılıyordu.43 Bigadiç’te1573 yılında üç 

tane vakıf köyü bulunmaktadır.44 Bunlardan birisi İmir Bey’in Okuf köyündeki 

vakfiyesidir.45 Takip edilen bir diğer siyaset ise dervişler vasıtasıyla toprakların ekilip 

dikilmesi, köylerin kurulmasıdır.46 Buna verilecek en güzel örnek Barak Baba’dır.  

Karesi Beyliği ile başlayıp Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde kurulan köyler bu 

suretle tespit edilebiliyor. Öte yandan tımar kayıtları Osmanlı döneminin köyleri hakkında 

da bilgi vermektedir. Mesela Çeribaşı, Çekirdekli, Balatlı, Kürsü, Osmanca, Yılvadiç, 

Karacakaya ve İlyaslar birer tımar köyleri idi. 1615 yılı kayıtlarında tesadüf edilen bu 

köylerin bazıları bugün hala mevcuttur.47 

Bigadiç’in günümüz etnik yapısını belirleyen son gelişmeler 19. yüzyılda 

gerçekleşir. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda Balkan yarımadasında ve Kafkasya’da toprak 

kaybetmeye başladı. Müslüman ahali kendilerini bir anda Hıristiyan yönetiminin altında 
                                                 
41 Zekeriya Özdemir, Bigadiç Halk Bilimine Notlar, 1996, s. 9-11. Sezai Sevim “Nesl-i Barak Dede” adıyla 
bir cemaatten bahsediyor. Bunlar muhtemelen Barak Baba etrafındaki Türkmenlerdir. (Sezai Sevim, a.g.t., s. 
204.). 
42 Sezai Sevim, a.g.t., s. 311. 
43 Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretlerin İskanı, İstanbul 1987, s. 29. 
44 Sezai Sevim, a.g.t., s. 63, 183. 
45 Vakfedilenler iki değirmen, zaviyesi açık bir türbe, mera şeklinde kullanılan bir çiftlikten müteşekkildir. 
[K. Kani, Akpınarlı, “Bigadiç Esenli (Okuf) Köyünde Bulunan Karasioğlu İmir Bey Vakfı Bigadiç”, Bigadiç, 
Haziran 2001, S. 12 (http://www.bigadic.gov.tr/dergi/12/vakif.html) (15.08.2006)]. 
46 Orhonlu, a.g.e., s. 30. 
47 Özdemir, a.g.e, s. 77, 78. 
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buldular. Diğer taraftan Balkan yarımadasında Milliyetçilik akımının tesiriyle başlayan 

hareketler çeşitli kavimler arasında çatışmaları beraberinde getirdi. İşte bu sebeplerden 19. 

yüzyılda yoğun bir göç hareketi vuku buldu. Bahsetmek istediğimiz bir diğer hadise ise 

Ahmet Vefik Paşa’nın 1862-1864 yılları arasındaki iskan faaliyetleridir. Birçok cemaat, 

aşiret ve oymak bu iskan sırasında yerleşik hayata geçirilmiştir. Mesela Yağcıbedir 

Yörükleri, Nizan, Kavakdere, İlyaslar, Çağış, Kanlıkavak ve Çömlekçi köylerine 

yerleştirilmişlerdir.48 

Anadolu veya Trakya’ya gelen göçmenler burada hangi Padişah tarafından iskan 

edildiyse ona ithafen isim verilirdi. Mesela Abdülhamid döneminde yerleştirilenler 

Hamidiye, Abdülmecit Döneminde yerleştirilenler Mecidiye ismini kullanmışlardır.49 

Bigadiç’te bu iki isimden de köy bulunmaktadır. Mesela Yıldavıç köyü eski bir yerleşim 

yeri olmasına rağmen, ismi 1875’de gelen Balkan göçmenlerince Abdülhamit’in babası 

Abdülmecit’e izafeten Mecidiye olarak değiştirilmiştir.50 Hamidiye köyü ise 93 Muhacirleri 

tarafından kurulmuştur.51 Tabi bütün köy isimlerinin değiştirilmediğini de söylemek 

gerekir. 

Bazen’de tıpkı daha önceden olduğu gibi kendi kavimlerinin isimlerini vermişlerdir. 

Çerkesler’in Abzak boyundan bir grup 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşından sonra Bigadiç’e 

gelerek Balatlı köyü yakınlarına yerleşmişler ve kurdukları köye “Dereliçerkes” ismini 

vermişlerdir.52  

Bigadiç ilçesinde bağlı belediye, bucak ve köyler aşağıdaki gibidir:53 

Belediye, Bucak veKöy Adları 
Adalı Çömlekçi Kırca 
Akyar Davutça Kızılçukur 
Alanköy Hamidiye Kozpınar 
Altınlar Yolbaşı Köseler 

                                                 
48 Ayhan, a.g.e., s. 96, 97, 132. 
49 Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usûl, İstanbul 1998, s. 15. Türkiye’de Muradiye ve 
Selimiye isimleri de yaygın olarak kullanılmaktadır. 
50 Mustafa Tankit, “Mecidiye Köyü”, Bigadiç, Haziran 2001, S. 12, 
(http://www.bigadic.gov.tr/dergi/12/mecidiye.html) (15.08.2006). 
51 Özdemir, a.g.e., s. 74. 
52 Özdemir, Zekeriya, Bor Beldesi İskele, Ankara 1997, s. 232, 233. Köyün bu günkü ismi Çaldere’dir. 
53 http://www.yerelnet.org.tr/iller/ilce.php?il_adi=BALIKESİR&ilce_adi=BİGADİÇ (14.08.2006). 
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Aşağıçamlı Davutlar Küçükyeniköy 
Aşağıgöcek Mecidiye Kürsü 
Babaköy Dedeçınar Meyvalı 
Bademli Değirmenli Okçular 
Balatlı Dikkonak Topalak 
Güvemçetmi Doğançam Okçularyeri 
Başçeşme Durasılar Osmanca 
Beğendikler Dündarcık Özgören 
Bekirler Elyapan Panayır 
Bozbük Emirler Salmanlı 
İğciler Esenli Tozağan 
Çağış-Bucak Merkezi Hacıömerderesi Turfullar 
Çaldere Hisarköy Yağcıbedir 
Çamköy İlyaslar Yağcılar-Bucak Merkezi 
Çayüstü Kadıköy Yeniköy 
Yeşildere Kalafat Yörücekler 
Çekirdekli Kargın Yukarıçamlı 
Işıklar Karabahçe Yukarıgöcek 
Çeribaşı Kayalıdere İskele- Belediye 
Çatak Kayırlar 

 

Derleme yapılan köylerden Akyar ve Yeşildere Çepni boyundandır.54 

Hamidiye, Mecidiye ve Çaldere Rus Harbi sonrası Türkiye’ye göç edenlerden 

oluşur. Esenli köyünde de Trakya göçmenleri yaşamaktadır. 

Diğer köyler Karesi Beyliği döneminde yerleşik hayata geçen yörükler ile 

göçebeliği sürdüren yörüklerden oluşur. Önceleri göçebe anlamında tüm oğuz boyları için 

kullanılan yörük kelimesi, 17. yy sonrası Batı Anadolu ve Güneybatı Anadolu’ daki 

oymakların genel adı olmuştur. Selçuklular ve Beylikler döneminden beri yerleşik hayata 

geçmiş olan Türk halkı için manav tabiri kullanılmaktadır.55Yörük, göçmen ve çepniler 

haricindeki köyler bu manav köyleridir. Yörük köyleri ise son asırlarda yerleşenlerin 

kurdukları köylerdir. Bigadiç’ teki Kayalıdere köyü yağcıbedir yörüklerindendir.56  

                                                 
54 Aydın Ayhan, Balıkesir ve Çevresinde Yörükler, Çepniler ve Muhacırlar, s. 138-139. 
55 Özdemir, a.g.e., s. 41. 
56 Ayhan, a.g.e., s.96, 97. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

SES BİLGİSİ 

1.1 Ünlüler 

1.1.1 Ünlü Çeşitleri 

Balıkesir Bigadiç ağzında yazı dilindeki ünlülerin yanında å, é, ĭ, į, ù, ű ünlüleri de 
vardır. 

1.1.1.1 å ünlüsü 

a ile o arasında hafif yuvarlaklaşmış bir a’ yı ifade eder. Bir örnekte tespit 

edilebilmiştir. 

ġåvli (8-15) 

1.1.1.2 é ünlüsü 

Açık e ünlüsüdür. 

méşūrdur (5-190), dél (5-279), éşi (8-99), éşidiriz (8-113), dérmen (15-39), élyaslā 

(14-13), éşe (17-70), éşi (19-1), énki (25-64), éşimiklisi (26-125), démeni (45-163), 

1.1.1.3 ǐ ünlüsü 

Kaybolmak üzere olan ı’yı ifade eder. 

yanĭna (14-143), balĭkesire (51-101), hacĭömer (5-251), dayĭsının (6-80), 

balĭkesirde (6-95), yanĭma (6-111), yanĭn (6-147), taøkĭvēmiş (6-166), økarĭştıra (9-37), 

ġaynatanĭn (14-103), yanĭma (14-139), 

1.1.1.4 į ünlüsü 

Kaybolmak üzere olan i’yi ifade eder. 

tēlįkesi (5-155), fadįme (8-67), benįm (8-143), sizįn (5-293), yenįden (6-212), 

hamįdiyeli (12-32), yedinįn (26-81), işįn (26-151), nasibįn (32-14) 
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1.1.1.5 ù ünlüsü 

Kaybolmak üzere olan u’ yu ifade eder. 

oøkùlun (22-14), ġuyùbilezînin (23-4) 

1.1.1.6 ű ünlüsü 

Kaybolmak üzere olan ü’ yü ifade eder. Bir örnekte tespit edilebilmiştir. 

kövűmüz (39-1) 

1.1.2 Uzun Ünlüler 

Boğumlanma süreleri çeşitli nedenlerle uzun olan ünlülere uzun ünlü denir. 

Bölgemizde uzun ünlülerin oluşması “g, ğ, h, k, l, n, r, v, y” ünsüzlerinin düşmesi, hece 

kaynaşması, çift ünlülerin kaynaşması yollarıyla olmaktadır. 

g, ğ ünsüzlerinin düşmesiyle: 

bālallar (1-28), yācılara (5-65), ārıdı (5-80), ōlayıp (5-95), yā (5-115), āzına (5-122), 

fotōraf (5-240), ōlum (5-249), yāmır (5-272), sā (5-290), ûlanın økı (6-202), dōru (8-20), 

būdey (9-34), ūraşırdı (9-75), ôrenebilmek (10-16), ertūrul (11-111), dālara (13-27), bāla 

(14-68), bārışa çīrışa (16-23), yāmır (17-21), dōroz (19-40), dûmelenî (24-6), būdayı (26-

35), sālına (26-90), ūramasa (28-166), dîmedi (28-215), çînesin (32-12), düdû (34-128), 

sādıcı (35-24), ūlanmış (39-17), ôretmen (40-69), ālataraøk (44-22), dāda (45-98), āzı (45-

137), suwācı (45-152), çîniye (48-45), dōcaøk (49-42), ūruna (52-95), bālaması (54-15), sāsa 

(59-74), çî (61-60). 

h ünsüzünün düşmesiyle: 

māsul (2-5), sabālēn (5-47), zāmatla (5-64), ġāveye (5-81), maşallā (5-105), 

mēşūrdur (5-190), îtiyardır (5-211), fēmi (5-211), tāta(5-269), rāmet (5-407), āmet (5-419), 

bāçesi (7-11), merāmetlimiş (12-27), bismillā (17-215), künāsını (27-39), ırāmetli (28-47), 

tenbîleşmişlē (34-59), nemēremden (35-25), mēkeme (39-25), zōtüdün (39-73), økāve (45-

52), zāmet (45-82), allā (45-45), tēlikelise (48-16), økulfuallā (48-31), mısāfları (52-24), 

dēşet (59-137), velāsılı (60-38). 
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k ünsüzünün düşmesiyle: 

yazıcāsınız (5-47), āşamacek (5-224), yûsek (5-138), ya økcāmış (5-588), ēşir (5-

410), olcāmış (6-58), āşamı (6-116), ġavzacāsan (39-54), götcēsen (39- 74), ġarcāmışdın 

(46-36), ellemicēmişin (48-13), ôsüz (61-7). 

l ünsüzünün düşmesiyle: 

āma (12-2), gēdi (12-32), ōsun (16-16), ġāmasın (17-194), ōmā (47-11), gēmedik 

økāmaz (52-21), ġāmışım (61-1). 

n ünsüzünün düşmesiyle: 

sōra (2-71), îsan (7-45), (16-1), îşaatlada (53-21). 

r ünsüzünün düşmesiyle: 

ediylē (1-2), sahıplāna (1-7), yaøkınlāna (1-8), yerlē (2-7), do økurlāmış (2-13), 

yaparlāmış (2-13), onnā (2-20), økadā (2-30), vāsa (2-50), erteliylē (2- 64), arøkadaşlā (5-2), 

manavlā (5-2), dikēken (5-5), unnā (5-6), baøkā (5-14), vādı øk (5-18), getirîsin (5-19), 

çekēsin (5-19), çekēmiş (5-20), birē (5-32), o økudū (5-37), ġāşı (5-67), gôdük (5-80), istēsen 

(5-207), yağāsa (5-222), sorālar (5-293), unnā (6-24), olû (6-44), ġānım (6-91), tālası (6-

133), nēdeyse (6-154), būdan (6-213), tālaya (8-69), økadā (9- 68), yapmazlādın (9- 70), 

kesēlē (12-54), inēkene (17-166), aøkā (17-228), økāşısında (28- 199), ġānımı (34-95), 

fadimegillēde (35-13), pinē (37-31), onā (45-120), ikişē (45-125), økāşıda (57-2). 

v ünsüzünün düşmesiyle: 

dômüşlē (5-380), tôbeler (8-70). 

y ünsüzünün düşmesiyle: 

bôle (1-2), atîylē (1-32), kēfide (1-39), örî, økalî  (1-44), økoyî (2-46), kôlüleri (5-

388), şē (5-434), ôlecene (6-235), sôlüyola (9-119), kôlülē (12-54), āşa (17-64), kûlüyüz 

(22-25), bûle (22- 49), āşa (25-66), şîtan (26-129), zînep (28-69), ôledin (35-17), zētin (38- 

2), güvēlîne (39-29), şôle (41-12), āşeyi (49-42), ēlendik (60-11). 
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hece kaynaşması ile: 

artî (1-33), dedîn (1-37), zamannānda (1-42), burē (2-6), tüylēnde (2-12), denişiklî 

(2-9), bildîmi (2-44), hastalandîmız (2-45), aşā (5-54), direklēni (5-5), uymā (5-9), 

şalvarlāmız (5-11), tetî (5-19), urē (5-29), burē (5-30), askerlî (5-40), aşā (5-44), ellēni (5-

47), sabālēn (5-47), gidebildî (5-55), ġıyılānı (5-70), umuzlāmız (5-74), økulāna (5-76), 

küçümlûmde (5-88), çatā (5-88), göbēne (5-128), otlān (5-145), tüfēni-köpēni (5-223), ayā 

(5-232), toprā (5-250), nerē (5-267), vēmē (5-375), māraya (5- 431), unnān (6-45), bayrān 

(6-67), yaprā (6-162), evcēzlēn (6-182), ekmē (6-218), ġazmā (6-218), ġırā (7-11), yüssû 

(8-26), oøklā (8-105), onnān (9-19), bayā (9-85), ullān (13-24), sābi (13-48), anacî (14-5), 

økırøkācın (14-13), başlānız (14-33), feslēn (17-219), tospā (25- 60), ekmē (26- 81), oncāz 

(28-114), ġızcāz (34-42), hepcîni (34-158), ni økahlānı (37-100), şibrāmla (39- 24), ġulāmda 

(39-53), dikimnēne (40-12), evlēn içlēni (40-47), ġayıllînız (40-58), mācır (45-137), alcān 

(45-142), nabēsin (45-157), ġaşîn (46-16), tespîmi (46- 28), sabalēn (46-31), toprā (46-

100), ılānda (48-46), økulānı (49-7), sütlēn (51-27), hüsēn (51-77), yedilīni (55- 17), darlî 

(61- 10). 

çift ünlülerin kaynaşması ile: 

allāsmarladı øk (8-42), tûle (28-60). 

Bunların dışında kelimenin asıl şeklinde veya söyleyenin özelliğiyle telaffuz edilen 

uzun ünlüler de vardır: 

sülāle (2-15), ilācı (5-111), vādeli (20-4), sād (21,35), dî (22,14), nāsib (40,60), 

økadîfe (44,16), nābersin (45,18), yazlālı (45,118), hālā (45,135), lāøkap (45,215), çōcu (46, 

81), nābin (48,32), zātmış (52,7), vāiz (52,26), bāsāmaøk (61,66), manāsınnan (38, 10); sālı 

(6, 116), gāri (6, 117), ālemlē (6,182), tuvāletimnen (6,217), nāsip (6,217), ādetimizi (7,28), 

bōrek (7,30), gōva (7, 88), elmāsiye (8, 130), øhāh (9,87). 
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1.1.3 Kısa Ünlüler 

Boğumlanma süreleri normal uzunluktaki ünlülerin boğumlanma sürelerinden kısa 

olan ünlülerdir. dar ünlüler olan “ı, i, u, ü”nün bölgemizde kısalarak telaffuz edildiği 

örnekler görülmüştür. Bu kısa ünlüler “ĭ, į, ù, ű” dür: 

yanĭna (14-143), økarĭştıra (9-37), yenįden (6-212), nasibįn (32-14), oøkùlun (22-14), 

ġuyùbilezînin (23-4), kövűmüz (39-1). 

1.1.4 İkiz Ünlüler 

Yanyana bulunan iki ünlünün ayrı heceler meydana getirmeden, bir nefes baskısı ile 

çıkarılmasına ikiz ünlüdiyoruz.57 İkiz ünlüler çeşitli ses düşmeleri ile iki ünlünün yan yana 

gelerek birrlikte telaffuz edilmesiyle oluşmaktadır. 

1.1.4.1 Yükselen ikiz ünlüler 

İkinci unsuru birinciye göre daha geniş olan ikiz ünlülerdir. “ğ, y, h, v, k, øk” 

ünsüzlerinin erimesi sonucu ortaya çıkmaktadırlar. Kimi örneklerde şimdiki zaman eki olan 

“-yor” un başındaki y ünsüzü düşmekte ve fiilin ünlüsüyle ek kaynaşmaktadır. Bunlar “ıa, 

ie, ua, ue, ea, ıo, io”dur: 

ġızılcıa (5-261), anacıa (14-9), evlatlıa (61-2), mezarlıa (26-102), osmancıa (35-52); 

tetie (5-20), yövmie (7-44),  mezerlie (12-1), çekirdeklie (12-104), misafirlie (14-54), 

piknie (26-122), cier (48-13), ireşberlie (54-1), cierleri (61-63); muaremnen (8-67), çocua 

(8-91), muayene (46-37), muabbet (43-6), duaınna (3-49); økulvuelhad (37-60); ôlea (19-

71), aşeaba (28-62); yapdırıo (12-57), ġoyuvarıo (12-58), bağırıomuş (13-29), baøkıo (13-

61), sarıolā (13-74), sarmalıolāmış (13-74); geliolā (13-11), göstermiomuş (13-38), gidioz 

(13-63), kesio (13-66), içiliolā (13-81). 

1.1.4.2 Eşit İkiz Ünlüler 

Bünyesinde aynı türden iki ünlü barındıran ikiz ünlülerdir. “ğ, h, n, y” ünsüzlerinin 

düşmesi sonucu oluşmaktadırlar. Bunlar “aa, ee, ıı, ii, uu, üü”dür: 

                                                 
57 Ahmet Buran, Keban, Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları, Ankara 1997, s. 29. 



 16 

daa (14-47), taa (14-91), daaki (19-59), økaat (51-90), aaçlā (11-35), dırnaa (11-61), 

saabilere (12-11), aa (15-51), haa (17-87), taamı (17-185), aar (26-50), maaralā (28-209), 

saan (28-243), aah (34-117), aacından (45-122), aaçları (46-107), aaç (51-66), økaatlānı (51-

90), saa (52-40), saamına (54-3), baa (57-1), raat (59-33), maarada (60-18), ıraa (60-21); 

deel (2-29), şeer (6-50), şeerde (6-81), şeerden (6-87); çalıştıım (51-55), diil (53-10), erii 

(11-32), siidip (13-68), bileziini (17-230), istedii (25-56), tarii (26-105), aldii (39-46), 

çinnendii (48-44); olduunu (6-161), ottuu (11-147), yuulduøk (14-106), duumāneye (28-

113), yuurtlarız (28-212), nuut (28-235), olduu (39-3), duudan (45-61), yuurusun (55-16); 

düünde (3-45), güümcü (5-420), püsküüdünnen (6-87), küün (11-35), gördüü (25-21), 

düülür (28-233), üütdük (51-72). 

1.1.4.3 Alçalan İkiz Ünlüler 

İkinci unsuru birinciye göre daha dar ve kısa olan ikiz ünlülerdir. “g, ğ, h, y” 

ünsüzlerinin düşmesi sonucu meydana gelmişlerdir. Yabancı dilden geçmiş kelimelerin 

bazısında da görülür. Bunlar “aı, ei, au, ai, ae, ou”dur: 

allāısmarladı øk (5-245), daıdır (17-115), ocaı (3-25), baırılar (26-8), saıbı (30-12), 

ni økaı (31-3), padişaın (34-144), baışlasın (40-76), daında (51-42), saırlādan (51-44), bıçaı 

(51-60), çaırın (5-421); deildi (6-120), kürei (8-118), deirmenin (11-7), deişdi (11-91), 

deirmencinin (14-99), keşkein (16-7), çiçei (25-36), şeirli (27-18), yemei (40-32); yaut (12-

94), austoslānda (28-124); melaike (16-37), naile (27-68), dail (43-1), sai (44-10), aelmenin 

(5-425); boum (3-50), yourt (5-362), sou øktan (6-91), toumu (11-62), dourcaøk (17-199), 

bouştulā (51-13), doup (60-19), böün (14-64), köü (51-62). 

1.1.5 Ünlü Uyumu 

1.1.5.1 Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) 

Bölgemizde kelimelerin büyük ünlü uyumuna genellikle uyduğu görülür. Yabancı 

dillerden giren kelimelerde de bu temayyül vardır. 
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1.1.5.1.1 Alınma Kelimelerde Büyük Ünlü Uyumu 

Yazı dilinde büyük ünlü uyumuna uymayan yabancı dillerden alınma bazı kelimeler 

bölgemizde kalınlık incelik uyumuna bağlı olarak telaffuz edilmektedir. 

cenezesine (1-5), sahıplāna (1-7), birez (1- 42), amaøkcılı økla (2-2), misel (2-3), lireye 

(2-21), ı økrarı (3-62), muøhabbatlarına (3-21), halvasından (3-28), tene (3-42), økadım (3-61), 

nikeh (3-61), edetimiz (3-65), halan (4-2), øhızmet (5-18), kestene (5-78), helime (5-97) 

nana (5-135), habarımız (14-94), macır (25-63), halallaşırmış (27-41), mezerine (41-4), 

mesele (41-13), acızlı øk (43-15), vaøkıt (49-80). 

1.1.5.1.2 Büyük Ünlü Uyumunun Bozulması 

Büyük ünlü uyumu kelimelere getirilen bazı eklerle bozulmaktadır. Ayrıca kelime 

içindeki inceltici yapıya sahip “l, y, ç, ş” ünsüzleri ile şimdiki zaman ekinin getirildiği bazı 

fiil çekimlerinde ve hâl eklerinin inceltici etkiye sahip “y” ile birlikte kullanıldığı bazı 

durumlarda kalınlık incelik uyumu bozulmaktadır: 

araştıriylar (3-29), yaptıriylar (3-29), fatmeye(3-59), acamılik(5-17), arøkadeşlē (5-

30), oturem (5-34), ilāned (5-44), burseye (5-72), bigadıçta (5-146), çizarız (5-165), oreye 

(5-382), bascek (6-9), variy (6-63), oyniye (6-74), duriy (6-81), yapamiz (6-101), 

ġaynadiylē (6-142), felan (6-161), daøkılcek (6-167), āleşîmiş (6-182), yapamin (7-40), 

gitmiyla (8-19), yamiy (8-23), ġonuşi (8-95), taraneyi (8-109), økoyez (9-36), ispanaøkmış (9-

45), selate (9-51), pareyi (11-22), alcekdi (11-22), arkedeşine (12-67), økafeyi (13-27), 

sarmeş dolmeş (13-44), āleşmişlē (13-45), gidom (13-51), økurtariyo (14,26), oynecek (17-

152), zati (17-182), ayneye (17-253), økayme (20-11), økullanılmecek (22-44), hiyar (23-13), 

oldunek (24,2), arøkadeş (25-6), olmıcekse (25-7), ġargeye (25-44), ġuyuye (25-54), ore (26-

26), baøkcen (26-51), tarle (26-152), fatme (28-21), beraba (28-49), acik (28-58), çağıren 

(28-67), talleri (34-31), aslen (34-84), burde (34-88), anleşilē (35-1), økıneyi (35-4), 

yazmeynen (35-16), çı økiylē (37-4), ġoyiy (37-43), hazirlaniy (37-44), dolaşiylē (37-45), 
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tutiy (37-70), dikoz (38-5), ġaçiymiş (39-78), tüketiyoz (40-1), sıreye (43-34), açiyo (45-

54), mezera (45-102), ataşlik (45-180), ġatiliy (46-102), çı økcen (49-84), ġazıliy (61-41). 

1.1.5.2 Küçük Ünlü Uyumu (Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu) 

Bölgemizde küçük ünlü uyumu belirgin olarak görülmektedir. Yabancı dillerden 

giren ve ikinci hecelerinde yuvarlak ünlü bulunan bazı kelimelerde bu ünlüler küçük ünlü 

uyumuna uygun kullanılır: 

doøktura (2-45), motur (5-94), maydanus (5-135), mazutlā (7-47), bal økında (8-6), 

bubaküve (12-104), pantul (18-34), ġolanya (17-105), huraz (22-40) hamır (39-85), pamı øk 

(42-16), ayfan (61-41). 

1.1.5.2.1 Küçük Ünlü Uyumunun Bozulması 

Bu uyumun bozulduğu örnekler sınırlıdır. Az sayıda kelimede aslî şeklini 

korumaktan ya da getirilen eklerle bu uyuma uyulmamaktadır. Ayrıca yazı dilinde bu 

uyuma uymayan ekler bölgemiz ağzında da uyum dışında kullanılır. Küçük ünlü uyumunun 

bozulduğu bir diğer durum da dudak ünsüzleri yanındaki düz ünlülerin yuvarlaklaşmasıdır: 

salon (28-136), millona (34-91), afyon (48-6); şevketlüm (52-43) ebecik 

diyüvürüdün (14-31), bi millon para yatırıvudu (14-133), ondan sona ġızın anası boynuna 

örter ağlıvuru onu(17-138), şindi bi økuş ötüvürü(28-121); yiyoz banoz da duza (19-7), 

toplanıyo yunan askerleri (36-30), geceleri uyumuyom (50-3). 

1.1.6 Ünlü Değişmeleri 

1.1.6.1 Kalın Ünlülerin İncelmesi 

Yabancı dillerden alınan kelimelerdeki ünlüler ile inceltici etkisi olan ünsüzlerin 

yanında bulunan ünlülerin inceldiği görülmektedir: 

cenezesine (1-5) , felen (1-6) , mezere (1-7), sahıplāna (1-7), birez (1-42), misel (2-

3), lireye (2-21), nikeh (3-61), edetimiz (3-65), çetekde (5-87), helime (5-97), kestene (5-

178), telefeni (6-26), emme (6-41), haziren (6-119), misir (6-133), ileçlen (6-149), denesini 



 19 

(8-137), sere (11-37), tenesini (11-61), teze (11-80), mezer (12-16), mezerin (13-28), 

ezeninde (14-106), yazmeyi (17-65), bene (17-227), cümertesi (19-76), cümey (19-76), 

økayme (20-11), cellet (23-12), hiyar (23-13), sene (25-6), ġargeye (25-44), cemiye (28-90), 

ille (31-7), nemēremden (35-25), mēkeme (39-25), esgere (39-32), kepetmişlē (39-38), 

isside (40-88), mezerine (41-4), mesele (41-13), sendiğe (46-111), helime (46-122), 

tiryekilē (51-146), serdiklēde (53-31), mesel (53-33), ey (59-111). 

1.1.6.2 İnce Ünlülerin Kalınlaşması 

Bölgemizde görülen ünlü kalınlaşmalarının başlıca sebebi bu ünlülerin arka 

mahreçli ünsüzlerin yanında bu ünsüzlere benzemesidir.  

sahıplāna (1-7), amaøkcılı økla (2-2), faøkır (2-4), mu øhabbatlarına (3-21), çizārdı øk, 

halvasından(3-28), (3-50), ı økrarı (3-61), økadım (3-61), halan (4-2), økıpla (5-34), ıbrı øklā (5-

83), omar (5-249), ġıblada (5-266), yasırlān (5-347), habar (5-376), hana (6-23), domata (6-

86), nana (6-90), taøkarını (7-41), saatın (8-4), aşādaøkıda (8-29), sonaøkı (8-43), zalım (13-8), 

habarımız (14-94), hanøkı (15-7), cenazalānı (17-82), vaøkıt (17-168), sahıpsı (22-44), 

oøkunurøkan (26-91), økırøklı økan (26-115), afattan (26-116), halallaşırmış (27-41), barabar (28-

199), halikopter (28-206), havla (30-4), ġavıllı (34-126), habar (35-22), sandı øktaøkı (35-59), 

tayını (40-73), hi økayalar (41-41), acızlı øk (43-15), sendı økacılā (43-42), amaliyad (43-51), 

çizġılı (46-113), vaøkıt (49-80), zoraøkı (55-6), fasulya (55-8), faøkırlı øk (56-2), økamaraya (58-

2), halan (59-29), mesken (59-152), samı (59-165), alı (59-166), muharam (59-167). 

1.1.6.3 Düz Ünlülerin Yuvarlaklaşması 

Düz ünlülerin yuvarlaklaşmasına sık rastlanmaz. “a, e, ı, i” düz ünlüleri 

yuvarlaklaşarak “o, ö, u, ü” şeklinde telaffuz edilebilmektedir: 

sünnü (1-19), dövleti (15-14), dovuluşur (21-15), çümenlēde (19-5), ġoval (24-3), 

çovdarı (25-37), økofa (25-59), aøkbuba (25-63), suvālar (26-80), diyivurudun (28-15), 

yu økarıdövrek (51-36), büçüz (51-36). 
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1.1.6.4 Yuvarlak Ünlülerin Düzleşmesi 

Bigadiç ağzında yuvarlak ünlülerin düzleşmesi yaygındır. “o, ö, u, ü” yuvarlak 

ünlüleri düzleşerek “a, e, ı, i”  şeklinde telaffuz edilebilmektedir: 

ġabıl (2-12), pamı øk (2-31), davılınan (3-53), yımırtanın (5-111), ġavurısın (5-157), 

armıtlāda (5-171), ġavırıp (5-189), tavı øk (5-227), yāmır (5-267), ġavır (5-296), telefeni (6-

26), tansiyen (6-102), økollestel (6-102), avıstos (6-123), havız (6-125), savırcan (6-146), 

tavı økları (6-233), ġalbır (8-122), fasille (9-54), ġambır (12-62), ġolanya (17-105), huraz 

(22-40), haplamazsın (26-128), kespıtta (27-39), şöferlē (28-165), mıstava (28-184), 

yamılmasın (30-1), avlıya (36-32), hamır (39-85), tırfılla (43-33), çamır (45-115), bılaşı øklı øk 

(45-184), macın (45-200), maymın (49-43), yamıtmış (51-137), mısafları (52-24), økarpız 

(53-7), banya (54-20), økomposta (59-57), ayfan (61-41). 

1.1.6.5 Geniş Ünlülerin Daralması 

Bölgemizde yoğun olarak görülmektedir. “a, e, o, ö” geniş ünlüleri daralarak “ı, i, u, 

ü” şeklinde telaffuz edilebilmektedir: 

kefinlînden (1-36), doøktura (2-45), tipsi (3-64), yirine (5-16), toparlıyamayan (5-

18), itmedi (5-21), dicek (5-24), unnarı (5-45), umuzlāmız (5-74), patatis (5-81), motur (5-

94), maydanus (5-135), yimesini (5-135), istiyene (5-144), viri (5-144), undan (5-225), 

ininde (5-132), bubası (6-41), şiylende (6-66), niyle (6-66), gice (6-73), urdan (6-79), suna 

(6-86), ziytinyağı (6-96), topulaøkdan (6-154), üteki (6-183), yinge (6-225), mazutlā (7-47), 

bal økında (8-6), uvanın (8-83), yumurusun (8-99), uvaladı øk (8-121), üğüdürdük (9-23), 

burazancılar (9-96), pulis (10-9), vaiz (11-110), bozyir (11-129), düvmüşle (12-43), 

dükmenin (12-77), yiğen (12-89), bubaküve (12-104), niden (13-39), umar (14-18), kiyik 

(14-28), kiyfi (14-92), iylence (14-157), yincekse (15-38), çi økulata (17-95), biygir (17-

126), dimek (17-211), ġuyduøk (17-214), pantul (18-34), çuban (19-5), suvanna (19-2), 

uvalāda (19-12), unnarı (19-13), uraøkları (20-22), biynimize (20-29), güveri (20-34), hiybe 

(22-9), uruspu (22-24), huraz (22-40), süyliy (25-43), yiminim (25-52), nufut (26-31), çiyiz 
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(26-54), küy (26-155), økuvmaz (26-168), üsürüg (27-17), düver (27-24), hiykel (28-193), 

bürülce (28-216), şiyde (29-7), aldıdam (34-80), ġuvalattırıdın (35-3), uynadın (35-7), 

moturnan (37-22), tencirelere (37-30), bırdan (39-40), siyirdişirlermiş (39-76), iyirme (40-

8), bubalāna (40-49), unarttırıyodun (52-44), zatin (53-48), suvanla (55-15), uraøk (61-39). 

1.1.6.6 Dar Ünlülerin Genişlemesi 

Bölgemiz ağzında dar ünlülerin genişlediği örneklere rastlanır. Bu kelimelerden 

“yoøkardan, böyücek, eyidir, geyim, gözel, ekiz, gövercin” yazı dilinde dar ünlü ile 

kullanılan ancak asli yapısında geniş ünlü olan kelimelerdir. “ı, i, u, ü” dar ünlüleri 

genişleyerek “a, e, o, ö” şeklinde telaffuz edilebilmektedir: 

ġocaøklaşır (3-62), estirahate (5-19), yoøkardan (5-54), böyücek (5-58), böyür (5-

174), böyün (5-209), hecaza (5-257), aralaøk (5-305), yonanlılā (5-324), yörüyemiyomuş (5-

382), çağaradı øk (6-48), alaġoyamiyle (6-48), göveç (7-25), ġadeleri (8-108), şeher (9-51), 

getirekene (12-65), geyindirmiş (13-43), eyidir (16-17), hökümetin (17-38), geyim (17-

102), borlada (17-125), gözel (19-2), peyner (19-92), aya (22-40), tilke (22-41), dev ota 

(25-31), aharda (25-63), økayasıyı (26-45), deye (26-142), ekiz (28-46), deyen (28-17), 

neneyim (28-154), çetlebik (31-10), geydim (34-64), gözelce (34-105), yonan (36-1), 

yu økara (36-29), nehayeti (36-34), økordeleyi (37-59), etebeng (43-43), gövemdere (51-15), 

gövercin (51-168) yoøkarı (8-56). 

1.1.7 Ünlü Düşmesi 

Bölgemiz ağzında başta dar ünlüler olmak üzere “a, e, ı, i, u, ü” ünlülerinin düştüğü 

görülmektedir: 

evla (14-13), økorcu (45-204), ġarsı (6-80), ġıysına (8-81), çün (5-47), alel acel (5-

70), yincek (5-198), gezcemiş (5-229), urları (5-227), içersinde (5-350), valdem (5-407), 

yumşaøk (5-409), yinden (6-159), yanna (8-2), teybi (6-173), urdan (6-175), yenden (6-232), 

birmize (7-54), yincek (8-151), ġıydaki (10-23), orda (11-17), orlara (11-69), yo økar (12-

32), burla (12-44), ılcası (12-81), boynum (13-5), ayaøkġaplānı (13-19), evmizden (13-50), 
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çerbaşı (14-6), nerden (14-29), şeytmişlē (14-42), boyna (14-111), yinden (14-135), ölcek 

(28-121), nerde (35-4), boynu (12-3), hatçe (14-88), biynimize (20-29), ayrım (20-36), iyce 

(26-29), haplarma (27-21), bilcek (26-90), arfe (26-100; 60-4), şerfe (28-72), ġarsı (28-

111), yendan (26-75), buluncaøk (43-6), boynuna (45-146), birsi (49-47), yincek (51-175), 

urdan (52-51), ġastede (59-101), vazfe (60-8). 

1.1.8 Ünlü Türemesi 

Kelime başında “l, r, ş” ünsüzlerinden önce “a, ı, i” ünlülerinin türediği 

görülmektedir: 

ırahatlaşıvarı (5-129), aramazanna (6-21), ıramazan (7-27), alabada (13-83), 

ırahatım (14-94), ilmon (14-169), ilazımsa (17-103), ireşbercilik (20-16), ıras (25-33), ircep 

(28-45), ırametli (28-47), iresim (28-134), ırazıyız (28-178), ırahatımız (38-16), ilazım (45-

44), ıraøkı (51-52), işeyi (55-4). 

Kelime içinde “ı, i, u” ünlülerinin türediği görülmektedir: 

sekizen (2-10), ediremit (2-28), filim (5-90), yalınız (5-253), yo øklıyaøka (5-406), 

fikis (6-91), gübüre (7-6), eşiyasımış (9-80), beribat (10-6), imirozlulā (11-1), edirafı (11-

103), kişineyince (12-24), çı økırı øklānı (13-87), ġıripini (14-99), tirenciyi (15-8), aøkırabalānı 

(17-107), teyibi (17-109), aøkırabalara (19-53), etirafı (58-12), oturama (22-25), tekirar (25-

25), baøkıracı (25-64), baøkıraç (25-69), kişiner (34-36), imuroz (36-6), evelaøkı (39-21), 

masırafını (39-25), zerizebil (39-50), metire (43-39), økonturol (43-49), naştırapa (45-15), 

mecibur (49-35), çivit (51-62), tırabazanlıla (51-195), edirafında (52-98), tekirar (53-23), 

hıristiyan (59-86), ferişliydin (59-135). 

Kelime sonunda “a, e, ı, i” ünlüleri türemektedir: 

oynilara (6-67), ġadarı (3-2), sulāøkana (7-6), gelmedene (7-34), sazana (6-187), 

yo økøkana (9-11), sāøkana (12-31), çocu økøkana (12-45), iyeri (13-45), küççükkene (19-90), 

yirkene (31-6). 
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1.1.9 Ünlü Birleşmesi 

Ünlü ile biten ve ardından ünlü ile başlayan iki kelimede ünlülerden birinin düşmesi 

sonucu oluşur: 

ac acına (5-415), tordan (5-426), allahasmarladı øk (8-37), nolcaøk (8-133), niylēbilcen 

(25-4), örülüverimişte (27-13) nabalım (28-157), napsın (28-177), noldu (34-155), ture (36-

24), ġayfaltısını (54-22), ziyarettik (60-23), napin (61-55), şetti (26-57), nolcek (28-56), 

tuleydi (28-139). 

1.2 Ünsüzler 

1.2.1 Ünsüz Çeşitleri 

Bigadiç ağzında, yazı dilinde kullanılan ünsüzlerden farklı olarak “ŋ, ġ, øh, K, øk, P, 

T, w, F, C” ünsüzleri de tespit edilmiştir. 

1.2.1.1 ŋ ünsüzü 

Nazal n’yi ifade eder. Genizsi bir sestir. 

soŋra (2-4), beŋe (2-42), göŋüllerimiz (3-9), ġazandı øklarıŋı (3-19), aldı øklarıŋı (3-

20), göŋlümden (3-27), süpürseŋ (3-37), yūsaŋ (3-38), düŋür (3-60), uŋa (3-64), deŋişiklik 

(4-8), biliyosuŋuzdur (5-83), aŋnayabildîm (5-86), görememişiŋdir (5-100), doŋuz (5-218), 

aŋnamam (5-238), aŋılmıyodu (5-255), kövümüzüŋ (5-292), geŋişlînde (5-297), 

görebiliyoŋ (5-351), geŋiş (5-375), ya økmaŋ (5-391), oluŋ (5-441), seŋe (6-62), siziŋ (6-

143), ebeŋden (6-170), mıŋarda (7-14), diŋeldim (8-73), görmüşüŋdür (11-43), soŋ (11-47), 

içiyomuŋ (11-106), kirazmıŋarda (11-115), økonaøkmıŋardan (12-74), ġonaġmıŋar (12-79), 

beŋizimi (17-23), beŋzemez (17-141), deŋize (34-11), yaŋışlı (43-65), ġarabıŋarın (51-23), 

buŋalanlā (51-37), deŋişirdi (17-242), doŋuz (51-168), oŋarlardın (54-9), soŋradan (59-

169), tutmayacaŋ (59-170), diŋelmek (61-73). 

1.2.1.2 ġ ünsüzü 

Art damakta telaffuz edilen g sesini ifade eder. 
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ġadarı (3-2), ġazandı øklarıŋı (3-19), ġız (3-24), ġınada (3-35), ġaçamaøk (9-35), 

ġonaġmıŋar (12-79), ayakġaplānı (13-19), ġartmış (20-8), somaġ (48-13), ġovraøk(52-103), 

ġalmadı (54-16), ġayfaltısını (54-22), ġırsal (55-2). 

1.2.1.3 øø øøh ünsüzü 

Art damak øk sesinin sızıcılaşmasıyla telaffuz edilen øh’ dır. 

baøh (2-36), ufaøh (5-55), vaøhıtında (6-15), øhabarım (6-183), øhuruyolādın (9-14). 

1.2.1.4 K ünsüzü 

Ötümlüleşmeye başlamış k’ dir.  

peKmezi (5-247) 

1.2.1.5 øø øøkkkk ünsüzü 

Art damak k sesidir.  

faøkır (2-4), otururuøk (3-1), ağları øk (3-1), salı økları øk (3-3), ya økıştırırı øk (3-10), ya økıylar 

(3-36), ağliyı øk (3-41), yoøkøkun (3-13), oynuyu øk (3-43), oynamiylarøkın (3-45), ayaøk (3-49), 

çizardı øk (3-50), ya økılırdın (3-50), çı økarıdı øk (3-53), ı økrarı (3-61), økadın (3-62), adanalıyı øk 

(5-7), økılledi (11-89), økunah (18-40), økafasın (36-32), baøkiydı øk (54-1), vāruduøk (54-2), 

yapardı øk (54-2), ġazarı øk (54-21), yapardı øk (54-2), faøkırlı øk (56-2), sapı øklīnı (54-9), balları øk 

(59-119), duttuøk (59-143). 

1.2.1.6 P ünsüzü 

Patlamasını kaybetmiş, p-b arası bir ünsüzdür. Metinlerde aşağıdaki kelimelerde 

geçmektedir: 

sePete (5-203), hePisini (5-354), Pi økaplan (5-56), økaPattılādı (9-17), dePici (20-31). 
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1.2.1.7 T ünsüzü 

Patlamasını kaybetmiş, t-d arası bir ünsüzdür. Metinlerde az sayıda kelimede 

geçmektedir: 

giTsek (5-326). 

1.2.1.8 w ünsüzü 

w ünsüzü kaybolmaya yakın bir v’yi ifade eder. Bölgemiz ağzında w ünsüzüne 

sadece aşağıdaki iki örnekte rastlanmıştır: 

yuwøka (28-169), suwācı (45-14). 

1.2.1.9 F ünsüzü 

F ünsüzü patlamasını kaybetmiş, f-v arası bir ünsüzdür. Metinlerde aşağıdaki 

kelimelerde geçmektedir: 

Faøkat (5-171), uFaøk (6-149), soFra (6-224), tıraFa (59-156). 

1.2.1.10 C ünsüzü 

c-ç arası bir sestir. Aşağıdaki örnekte tespit edilebilmiştir. 

üC (8-20). 

1.2.2 Ünsüz Uyumu 

1.2.2.1 Ünsüz Uyumunun Bozulması 

Bigadiç ağzında ünsüz uyumunun genellikle getirilen eklerle bozulduğu 

görülmektedir: 

işde (8-17), içcen (7-18), fısdı øk (7-23), başġa (7-16), yo økdun (9-80), hasda (12-12). 
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1.2.3 Ünsüz Değişmeleri 

1.2.3.1 Ötümlüleşme (Sedalılaşma) 

Bigadiç ağzında yoğun olarak görülen bir ses değişmesidir. Kelime başında görülen 

ötümlüleşmeler “ç, k, øk, p, s, t” ünsüzlerinde olmaktadır. 

ç>c: 

cingen (15-32), cerez (17-105). 

k>g:  

geçinin (2-11), gişi (3-59), güçük (14-143), geçilēni (51-14). 

øø øøk>ġ: 

ġurban (1-12), ġıllandan (2-11), ġoyunun (2-11), ġabıl (2-12), ġayma (2-20), 

ġaresini (2-20), ġayalıdere (20-22), ġaraġaya (2-22), ġırıma (2-33), ġırsal (2-58), ġızlarım 

(2-66), ġaracılar (2-77), ġaba (3-6), ġaybedesiye (3-14), ġuzuların (3-18), ġazandı øklarıŋı (3-

19), ġoca (3-31), ġınada (3-35), ġap (3-38), ġadın (3-42), ġuşaøk (3-55), ġavlınna (3-57), 

ġocaøklaşır (3-62), ġıydırısınız (5-3), ġabrisdanımız (5-30), ġavġamız (5-31), ġāşı (5-32), 

ġoyuyoz (5-69), ġıyılānı (5-70), ġāveye (5-81), ġarnımıza (5-84), ġorlādı (5-84), ġolları (5-

85), ġır (5-107), ġatran (5-117), ġırmızı (5-150), ġabını (5-164), ġaynadırlar (5-169), ġarın 

(5-170), ġorcu (5-187), ġavırıp (5-189), ġaç (5-209), ġalıyan (5-225), ġılabiliyon (5-225), 

ġaz ayā (5-232), ġaya ġalenin (5-233), ġızılcı øk (5-261), ġalmaz (5-264), ġarşımızdaøkı (5-

266), ġıblada (5-266), ġaraġol (5-266), ġarış (5-268), ġıran (5-288), ġuyu (5-297), ġudretten 

(5-298), ġazıcılā (5-310), ġat (5-314), ġaymaøk (5-362), ġurşunu (5-379), ġomuşlā (5-379), 

ġumandannarı (5-90), ġazallān (5-400), ġaçtı (5-401), ġoru (5-425), ġızannān (6-1), 

ġaşı øklan (6-47), ġaçırdın (6-59), ġarsı (6-80), ġayve (6-90), ġonuşması (6-140), ġıt (6-140), 

ġazannāda (6-142), ġaybım (6-180), ġaøkmam (6-181), ġuruşa (7-15), ġardeş (7-55), 

ġarşıladı (8-5), ġaynar (8-77), ġarabiber (8-77), ġayınna ġaynata (8-84), ġalaba (8-92), 

ġocamanca (8-98), ġarbonat (8-103), ġalbır (8-122), ġandilde (8-128), ġarışdırmış (8-135), 
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ġışın (8-139), ġurudulursa (11-33), ġumandan (12-26), ġandırabilise (12-88), ġuran (14-

22), ġaldı øk (14-108), ġayırlādan (15-46), ġulaøksızlā (15-52), ġursda (15-68), ġararız (16-

15), ġuruduruz (16-41), ġonaøk (17-59), ġolanya (17-105), ġıyafet (17-124), ġıymetlerini 

(17-148), ġırep (18-13), ġulecik (19-4), ġuş maması (19-9), ġavını (19-19), ġorda (19-41), 

ġonu ġomşu (21-12), ġāsın (21-38), ġarġa (22-6), ġarış (23-11), ġoval (24-3), ġabire (24-

11), ġartmış (25-8), ġanadı ġırı øk ġarġa (25-24), ġanatlı ġarınca (25-26), ġatından (25-61), 

ġabaøk (25-61), ġatıvarın (25-68), ġarar (26-87), ġurtarabilirse (26-89), ġolla (26-108), 

ġoşulurmuş (26-122), ġaynaøk (26-147), ġalabalı øk (27-28), ġadife (27-43), ġucaøk (28-71), 

ġalaba (28-171), ġucaøklamış (28-194), ġıyma (28-221), ġonurdun (28-240), ġurt (30-14), 

ġayı økcı (34-21), ġazan (34-112), ġavıllı (34-126), ġal (34-146), ġıvraøkla (37-108), ġayıttan 

(38-19), ġaranlı økda (39-80), ġarnım (39-87), ġazıyoz (40-19), ġonaøkladı øk (41-46), ġavġacı 

(41-47), ġırağı (42-14), ġalemlere (43-21), ġalp (43-50), ġaraca (43-54), ġadan (44-18), 

ġayġısız (46-30), ġazmamış (48-7), ġısdıralāmış (48-14), ġırøklı (48-23), ġaymaøklānı (51-

27), ġatırlan (51-48), ġutu (51-155), ġır (51-184), ġıymetli (52-52), ġorøkma (52-66), 

ġuvvatlıdır (52-74), ġomaġ (52-78), ġavaltımızı (53-5), ġavaøk (53-39), ġavtanmış (53-45), 

ġafamda (59-27). 

p>b: 

bişirdik (5-314), bazarları (6-127), bişdi (8-72), bazar (20-21), barmaøklara (43-21), 

bişik (46-16), bekmez (46-95), bahalısından (51-133), babuç (51-136). 

s>z: 

zebze (11-26), zarafa (35-33), zabala (53-4). 

t>d: 

dürlü (2-66), daşlara (3-4), daşar (3-12), duttu (5-66), depinmicen (5-91), duzu (5-

114), datlısını (5-174), dekerlek (5-188), daban (5-228), dekme (5-379), dutmadı (6-1), 

dı økanıp (6-96), datlısını duzlusunu (7-30), dırnaa (11-61), dartınırlāmış (14-35), datlaşdık 
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(14-143), dutarız (16-7), daøkınırız (17-126), dutunca (17-198), daşıyon (17-232), dutmuş 

(25-27), daştan (25-28), daøkılır (28-139), depe (34-43), dabancalā (37-80), daøkı (40-29), 

dükeniy (49-36), daşlamaøk (60-4). 

Kelime içinde “ç, f, k, øk, p, s, t” seslerinin ötümlüleşmeleri görülmektedir. 

ç>c: 

aşcı (16-7), acız (51-71), bigadicden (34-74). 

f>v: 

yuv økadan (28-241), sovralı øk (37-89), şevtali (48-13), tüveknen (51-18), çivt (45-

29), ġavtan (53-45), havta (6-114), havızın (11-103), herive (34-106), tarava (54-16), 

mıstava (28-184), økavama (46-11). 

k>g: 

dibegde (26-35), esgere (39-32), emegli (43-43). 

øø øøk>ġ: 

abdulġadir (60-23), başġa (8-152), banġada (14-141), başġanı (43-8), ġapġara (28-

173), keseġayada (19-90), økapıġızı (35-31). 

p>b: 

aøkbınarlı (51-139), abdassız (52-96), ısbanaøk (11-26), sübürgeden (43-20), økabat 

(43-11). 

s>z: 

apdezimi (46-21), doøkzan (45-49), sekzen (11-7), herkeze (7-34), tarsuzda (60-18). 

t>d: 

aya økda (8-149), aldadam (34-72), bekledirlē (21-24), bigadicden (34-74), çekyadın 

(8-132), çıtpıdı (26-131), doøkdur (27-21), edirafı (21-1), gedirin (14-47), hasda (27-57), 



 29 

kiremidli (12-40), tabudun (1-26), tesdi (53-50), usda (5-22), unudulacaøk (50-11), üsdünü 

(5-362), oøkudabilen (2-60), oøkuddurusun (27-56), yuduvucādın (35-60). 

Kelime sonunda “ç, k, øk, p, s, t” ünsüzlerinin ötümlüleştiği örnekler tespit 

edilebilmiştir. 

ç>c: 

ac (35-28), bulamac (9-44), hic (49-8), genc (3-10), ilāc (11-43), sac (13-62), suc 

(59-79). 

k>g: 

bindirmeg (5-73), böyüg (9-59), ceplig (8-90), çöreg (17- ), ekmeg (8-102), etebang 

(43-43), güzellig (17-16), gömleg (51-103), küreg (8-74), keşkeg (8-151), peg (5-48), 

pişirmeg(18-19), sarıçiçeg (51-201), virmeg (53-20), yörüg (60-34), ûsürüg (27-17), pagize 

(46-73), peşgir (44-17), şegebe (5-310). 

øø øøk>ġ: 

almadıġ (26-35), ayaġ (51-132), bardaġ (11-32), baġ (11-80), buruġ (12-13), bolluġ 

(51-174), çoġ (12-23), çocuġ (26-15), çarıġ (51-133), ġulaġ (13-69), ġoyuvuduġ (14-145), 

ġomaġ (52-78), økırġ (1-27), ocaġ (6-122), oġ (23-6), parmaġ (13-90), pamıġ (13-85), 

oynatmaġ (43-7), soyġunculuġ (12-82), somaġ (48-13), susaġ (53-62), topraġ (1-12), 

yapmaġ (5-408), yapraġ (-), yoġ (26-147), topraġdan bardaġ (53-59), ufaġ (1-25), mutfaġ 

(26-7), oturaġalsın (17-172), soġmuş (14-76). 

p>b: 

harb (15-12), heb (11-92), idib idib (53-41), merkeb (5-73), nasib (26-93), turub (7-

12). 

s>z: 

domatiz (7-2), herkez (5-195). 

t>d: 
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mevlid (1-8), mard (5-162), ağıd (3-10), ameliyad (13-22), amaliyad (43-51), bedi 

berekedi (51-174), çeşid (51-105), dörd (5-16), daved (8-78), demed (51-71), eziyed (17-

202), ġard (25-18), inzibad (51-199), māmud (29-3), nohud (18-15), vaøkıd (3-44), uzad (8-

148), şerbed (11-33). 

1.2.3.2 Ötümsüzleşme (Sedasızlaşma) 

Ötümsüzleşme olayı ötümlüleşme kadar sık görülmez, bu ses olayının görüldüğü 

örnekler aşağıdaki gibidir. 

Kelime başında “c, b, d, g, ġ, v, z” seslerindeki ötümsüzleşmelerine rastlanır. 

c>ç: 

çeket (34-64). 

b>p: 

pi şey (6-8), pedirik (11-145), pinen (17-162), peslēsin (18-28), padem (26-153), 

pitmez (27-13), pıçaøk (30-2), püsküt (37-100), pitti (43-29), pastırādım (46-66). 

d>t: 

taldan (5-193), tikiliden (5-418), to økdurun (6-89), tonmaøk (6-186), taøkarını (7-41), 

tikeni (24-12), tikilir (26-105), tükøkannarı (34-106), tantellen (38-19), tikiyoz (40-19), 

toscu (51-195), taha (52-105),  

g>k: 

künah (8-141), kötürmek (10-18), kiyik (14-28), kölgede (28-161), kitmiş (39-32),  

ġ> øø øøk: 

økocunmaøk (10-12), økunah (18-40), økayrı (52-21), økusül (60-29). 

v>f: 

furabilirsen (5-226), furcan (5-226), furuyo (5-268), furamamış (5-377), fikis (6-

91), faøkıdım (61-58). 
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z>s: 

saten (7-44), (21-39), sati (25-21). 

Kelime içinde “b, c, d, g, z” seslerinde ötümsüzleşme görülür. 

b>p: 

çapaladı øk (43-45), aptes (45-15). 

c>ç: 

davulçusu (43-64), gitçek (40-74), ġızçazım (43-59), hatçe (14-88), mençere (11-

148), odaçı (15-21), öküzçü (14-91), pençere (10-13), tüçcara (11-59). 

d>t: 

bitta (28-92), aptes (45-15), utları (8-17). 

ġ> øø øøk:  

hanøkı (15-7), si økorta (18-27). 

z>s: 

ġaste (59-101), yüsük (8-15); (41-14). 

Kelime sonunda “v ile z” seslerinin ötümsüzleşmelerine ait örnekler tespit 

edilebilmiştir. 

v>f: 

arşif (59-155), manaf (26-158), pilaf (28-216). 

z>s: 

bilemes (21-43), domatis (40-3), gömemes (21-42), patetis (40-34), topus (12-52), 

tutulmas (26-99). 

1.2.3.3 Sızıcılaşma 

Bölgemiz ağzında “ç>ş, g, ğ> v, øøk->øh” sızıcılaşmaları görülmektedir. 
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ç>ş: 

genşlere (46-65), hiş (34-76), økaşta (27-27), işcek (9-31), işmiş (5-411), ġaşdık (43-

40), aşmış (24-13), üş (11-17), suş (11-13), geşdiniz (11-93), saşları (13-65), iş çamaşırı 

(17-105), aştırıyodun (19-80), aşmış (24-13), gençler (26-54), saşlānı (32-9), geşmiş (39-

88), iştîmiz (40-86), işki (41-6), geşcek (49-24), göçmüş (51-161). 

g, ğ> v: 

sovuøklamış (5-78), düvün (8-59), yavā (17-21), davına (17-55), davuluşurlā (21-22), 

davıdırlā (21-37), yuvmuşlā (25-40), düver (27-24), avır (28-114), saøksavan (59-115), 

avustos (60-31). 

øøøø øøøøk->ø>ø>ø>øh: 

baøh (2-36), vaøhtında (6-15), nifaøhı (59-87 ). 

1.2.3.4 Akıcı Ünsüzler Arasındaki Değişmeler 

Bu değişmelerin çoğu benzeşme sebebiyle ortaya çıkan değişmelerdir. 

-y->-l-: 

millar (2-81), millona (7-41). 

-r->-l-: 

bālallar (1-28), diller (3-37), yapdırıyollar (5-2), sebestlî (5-100), biliyollā (5-370), 

atalak (26-16), selvilik (26-136), leşberlik (28-33), dökelek (28-123), laporları (43-52), 

ġuylini (48-2). 

-l->-n-: 

ġadınnara (1-35), yörüklerne, (2-8), günnük (2-38), bunnardan, (2-42), paramıznan 

(2-45), ôretmenne (2-73), çamnādaøkınnā (5-172), adamnarı (5-380), dinniy (6-111), 

yatmamnan (6-113), annaşcaøklā (8-1), dinnemedi (8-25), izinniydi (8-28), nişannısı (8-39), 

cannı (12-5), güleryüzne (12-13), ünnerlē (13-21), cannanmış (13-30), samannı øk (14-4), 
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bayramnaşmış (14-149), fisdannı øk (14-161), unnanı (16-4), meydannı øk (17-117), ġurbannı øk 

(28-28), suvanna (19-2), gelinnik (22-1), dinnencekmiş (22-3), aøkşamnan (26-113), 

ġocamannar (26-130), napsınnā (22-2), zamannar (28-57), dinnesin (28-97), günnüktü (28-

156), melin (34-34), fınnadı (34-85), annamam (40-11), ünneriz (43-62), dinnemezdik (49-

37), düvenne (51-83), ceviznen (55-16), økannı økavaøkmış (57-2), doğudaøkınnara (59-102), 

günnükkene (61-1), serinnemiş (61-24), tünen (61-34). 

-r->-n-: 

bunnana (17-156), höşmenim (17-51), ġadan (43-18), unnanı (16-4). 

-n->-l-: 

dölümünü (7-41), löbet (11-50), lisanlāda (11-72), laylanon (34-122). 

-m->-n-: 

şindi (5-296), (27-51). 

1.2.4 Ünsüz Benzeşmesi 

1.2.4.1 İlerleyici Benzeşme 

Ünsüz benzeşmesi bölgemizde yoğun olarak görülen bir başka ses olayıdır: 

annattım (1-31), günnük (2-38), nişannadı (5-19), dinniy (6-111), fasülle (6-132), 

annaşılmaz (6-176), tuvāletimnen (6-217), annaşcaøklā (8-1), dinnemedi (8-25), edebinnen 

(8-32), cannanmış (13-30), samannı øk (14-4), meydannı øk (17-117), dinnencekmiş (22-3), 

ünneriz (43-62), balle (11-57), samannı øk (14-4), dünna (25-15), cannandırdım (25-52), 

fasille (9-54), düvenne (51-83). 

1.2.4.2 Gerileyici Benzeşme 

bālallar (1-28), diller (3-37), yapdırıyollar (5-2), biliyollā (5-370), inne (6-89), 

bissürü (14-114), olmassa (2-62). 
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1.2.5 Aykırılaşma 

Boğumlanma noktaları birbirinin aynı veya birbirine yakın bulunan iki ünsüzden 

biri bazen boğumlanma noktasını değiştirerek diğerine göre farklılaşır.58 Sedalılık- 

sedasızlık yönünden uyuşmazlıklar aykırılaşmaya dahil edilmektedir ve örneklerin çoğunu 

bu sebeple oluşanlar teşkil eder. 

başġa (1-19), yapdı (1-33), atışda (5-17), içdik (5-32), üsdünü (5-51), cibe (5-71), 

çı økdı (5-72), düşdün (5-85), çoøkdur (5-135), aøkca (5-168), yo økdur (5-223), yasde (5-318), 

patırdısını (5-371), südü (5-407), ac acına (5-415), yatcaøk (6-12), adabazarına (6-42), 

dolaşdırıldı (6-52), yatdım (6-95), topulaøkdan (6-154), üsdüne (6-159), lafdan (8-23), 

økısdırmış (8-31), işde (8-77), isdiyen (8-106), basdırdı (8-118), yasdı øklā (8-140), tutdum (8-

147), açdan (9-29), kesdik (9-37), ġaşdı (11-6), isdanbulda (11-25), dipden (11-42), martda 

(11-46), sepetci (11-112), hasdanelere (12-12), cüneytde (12-31), dutdan (12-42), beşdi 

(12-44), üsdü (12-44), kiremidli (12-44), somondaşı (12-56), yaşcam (12-67), napdın (13-

68), doøkdurdan (14, saclāda (14-23), fısdannı øk (14-161), kesdirmek (18-7), yo økdun (19-82), 

tutduk (20-6), biçdiriz (20-22), ağaçdan (26-143), mezarlı økda (26-156), do økdur (27-21), 

gitdik (27-34), hacılı økda (27-35), gitcedim (27-36), açcı øk (27-53), hasda (27-57), ekmekdir 

(28-2), ġapġara (28-173), düzçecik (28-207), aldatcek (34-76), döşekden (34-127), kesdin 

(34-129), beçcer (34-139), çı økdı (35-8), tutdu (36-32), bükdü (36-32), ya økdırılā (37-37), 

dolaştı økdan (37-47), daøkdı ørdı øk (38-11), atdı (39-39), økaşda (40-12), tarafdan (41-10), 

bigadıçda (43-17), ufaøkdı øk (43-20), hasdalı øklā (43-48), ġızçazım (43-59), yusufdu (49-79), 

aşāhöyükden (51-14), basdırdı (52-25), beşde (53-14), tezgahda (53-27), ġavtan (53-45), 

tesdi (53-50), çevirtdi (54-18), olaraøkdan (59-36), baøkdı øk (61-21), mayısda (61-43). 

laylonla (11-37), löbet (11-50), tüçcara (11-59), lisanlāda (11-72), sepetci (11-112), 

hasdanelere (12-12), güleryüzne (12-13). 

                                                 
58 Ahmet Bican Ercilasun, Kars İli Ağızları, Ankara 1983, s. 130. 
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1.2.6 Ünsüz İkizleşmesi 

Yaygın bir eğilim göstermez, yabancı dilden geçme “ama” kelimesi incelerek 

“emme” şeklinde ikiz ünsüz kullanılarak telaffuz edilir. Bunun dışında ses düşmesi ve 

değişmesi nedeniyle bazı kelimelerin ünsüzlerinin ikizleştiği görülür: 

güççük (14-140), yüssû (8-26), emme (46-51). 

1.2.7 İkiz Ünsüzlerin Tekleşmesi 

Dilimize Arapçadan geçen bazı kelimelerde ünsüzlerin tekleşerek telaffuz edildiği 

görülmektedir: 

eveli (26-98), muøkavala (5-95), hazetmem (5-335), musalādan (6-172), muhanete 

(6-222), bilhasa (10-5), seyar (10-17), müşeref (19-33), økuvet (28-195), zarafa (35-33), 

mahabeti (43-15). 

1.2.8 Ünsüz Düşmesi 

Bölgemiz ağzında kelime başında “h, v” ünsüzlerinin düştüğü görülmektedir: 

ayvan (1-23), asarın (5-361), üsen (14-38), urarı øk (3-27), aøkaret (28-5). 

Kelime içinde “ğ, h, k, l, n, r, t, y” ünsüzleri düşmektedir. Düşen ünsüzlerin 

yanlarındaki ünlünün uzamasına neden olduğu görülmektedir. Bazen de bu uzama 

gerçekleşmemektedir. 

ğ 

yāmır (6-73), yourt (14-105), deişdi (11-91), ertūrul (11-111), ēlence (14-154), 

baırılar (26-8), yalıyan (26-38), doum (26-105), çînesin (32-12), dourmuş (34-41), 

boazından (51-4), saırladan (51-44). 

h 

zemeriyeymiş (6-120), zemeri (6-120), şarapana (6-141), reyanınkı (8-8), 

muaremnen (8-67), allayın (3-24), zāmatla (5-64), îtiyaç (5-340), taranası (8-109), heralde 

(11-9), toumu (11-62), başiş (12-97), sobet (17-97), mamutlān (22-29), îtiyar (26-98), tarii 
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(26-105), şeirli (26-19), şeriye (28-194), saan (28-243), saıbı (30-12), zôtü (39-73), metet 

(41-24), muabbet (43-6), velasıl (43-16), zamet (45-23), hapisaneye (45-37), økave (45-52), 

tenbîleşmişle (34-59), aptıraman (51-123), tasilli (51-193), tasin (51-194), herangi (59-46). 

k 

yûsek (5-270), gezcemiş (5-229), eletirik (10-21), acıcı øk (8-50), āşama (34-79),éşe 

(17-70), çöreotu (26-14), pesemet (52-99). 

l 

ġaøkin (6-212), atmışta (45-52), ġāøkamamış (5-375), ġaøkmam (6-181), ġaøktım (6-

185), ġaøkin (6-212), gedi (14-150), āmış (12-78), økaøkamıcan (34-125), asvat (42-8), 

yamıtmış (51-137), økaøkiliyi (54-3). 

n 

geşlere (3-22), varıca (8-41), leçberlik (9-20), olu øka (19-84), çetlebik (31-10), 

pezevek (35-47), hıştımadı (40-55), leşberlikden (51-75). 

r 

yatıdılā (6-113), økorøkuyosunuz (5-429), oturudu øk (9-68), sonacazım (28-194), olusa 

(48-), aøkadaş (60-44), ġarıştırıdı (5-408), bastırıdı (5-408), dudumadı (6-12), durumuş (13-

28), oyna mı (13-40), dikdiridik (13-88), geliken (25-34), olu øka (19-84), varıdı øøk (51-147). 

t 

assubay (8-42), assubaylar (59-75). 

y 

osa (5-384), nese (43-11), türkücüdük (6-48), nerdese (9-7), hēbe (13-46), ġucaz 

(14-112), ġumuşlā (14-145), āşa (25-66), ġomuş (34-152), teknisen (61-15), şeh (51-51), 

süleman (51-92), sîrekti (52-79). 

Kelime sonunda “ç, h, k, l, n, r, t, y, z” ünsüzleri düşmektedir. 
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ç 

babulānı (13-19). 

h 

maşallā (46-87), saba (25-39), fati (41-2). 

k 

anca (18-22). 

l 

nası (14-64). 

n 

zate (17-253), zatı (28-40), gelirke (28-187), çoban øka (45-34). 

r 

økada (9-39), geti (5-420), baraba (28-42). 

t 

ıras (25-33), türüs (40-89), serbes (59-50), aptes (45-15). 

y 

buyde (11-20), şe (13-59). 

z 

bulama mısınız (13-36), olma (28-28). 

1.2.9 Ünsüz Türemesi 

Bigadiç ağzında kelime başında “h, y” ünsüzlerinin türediği görülür. 

h 

halçıla (5-102), hurdan (14-58), hurē (14-77). 
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y 

yasırlān (5-247), hacamı (33-14) hanbar (39-57). 

Kelime içinde “l, n, r, y, t” ünsüzleri türemektedir: 

l 

ilkinti (26-6). 

n 

çeşint (28-218), pıransa (11-26), çeşint (28-218). 

r 

kimersi (19-105). 

y 

aydet (12-102), fiydan (14-83), yimeysi içmeysi (16-16), piynarla (39-81). 

t 

çı økartma (5-44), çaltının (5-401). 

Kelime sonunda “k, n, y” ünsüzleri türemektedir. “n” türemesi özellikle hikaye 

birleşik zamanın haber kipleri ile ek fiilin geçmiş zaman çekimlerinde görülmektedir. 

k 

bilemik (7-42), hincik (35-14), şimdik (11-36), şindik (28-16), gittinek (23-1), økarik 

(28-14), şindik (28-184), sıracaøk (37-74). 

n 

dimiş kin (25-30), iki midin (7-45), napam økın (8-51), olsaydın (3-31), 

günümüzdeydin (3-45), yo øktun (20-2), öyleydin (3-54), vāmışdın (14-34), olmiykin (7-16), 

napam økın (8-51), vermedin (9-14), huruyolādın (9-14), denmezdin (9-65), yo økdun (14-
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115), yaşıyilāmışdın (14-52), olmadıdın (14-91), yazımışdın (15-30), ġonurdun (28-240), 

ġaçardın (40-36), zordun (40-81), halbuøkun (46-51). 

y 

cumay (60-30), suy (22-16), cümey (19-76). 

1.2.10 Yer Değiştirme 

Aynı kelime içindeki seslerin yer değiştirmesi olan metatez Bigadiç ağzında uzak ve 

yakın seslerin yer değiştirmesine bağlı olarak iki şekilde incelendiğinde birbirine yakın 

seslerin yer değiştirdiği örnekler şunlardır: 

-fy-~ -yf- 

ayfan (61-41). 

-gr- ~ -rg- 

örgetti (25-75), örgenemedim (5-120). 

-lv- ~ -vl- 

havla (33-19). 

-ps- ~ -sp- 

kespıttan (27-39), kesputa (41-48). 

-rv- ~ -vr- 

devrişler (5-255). 

Birbirine uzak seslerin yer değiştirdiği örnekler ise: 

b-g ~ g-b 

şegebe (5-310). 

l-d ~ d-l 

badılcan (59-181). 
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l-z ~ z-l 

zellet (59-123). 

m-n ~ n-m 

intiham (10-3). 

n-z ~ z-n 

cezene (3-1). 

p-k ~ k-p 

küspüt (59-108). 

y-r ~ r-y 

zirayet (21-31). 

1.2.11 Hece Kaynaşması 

“Hece kaynaşması y, ğ, n, h, g, k, v, f gibi aşınmaya ve düşmeye elverişli ünsüzlerin 

yanlarındaki ünlülerle birlikte düşerek kelime içindeki hece sayısını azaltması demektir”59 

Bölgemizde görülen hece kaynaşması daha çok “r, n, h, ğ, y” ünsüzlerinin düşmesiyle 

gerçekleşmektedir: 

samsaøklı (6-226), önden (8-135), tarna (28-212), bayrān (6-67), sandīn (8-136), 

mele (11-125), aldınan (12-91), hüsen (12-95), melat (19-9), ismel (19-88), napcaz (3-2), 

napcam (6-14), naptın (35-57), götseniz (34-7), ikkere (61-33), tarnası (28-168), pelvanla 

(41-30). 

1.2.12 Hece Düşmesi 

“Ard arda gelen ve birbirine benzeyen sesler grubunun birinin düşmesiyle meydana 

gelen hece eksilmesidir.”60 

                                                 
59 Ercilasun, a.g.e., s. 142. 
60 Ercilasun, a.g.e., s. 144. 
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kitlemek (5-392), sen didilē (6-91) haceranın (6-166), bişiriz (7-23), tattırız (7-35), 

üleşdirim (8-104), alarım (8-104), bicik (11-135), nābāsın (14-108), odanınnünde (14-113), 

virlē (19-60), kitlerler (19-81), otmuş (15-1), yanda (6-134), ziyarettik (60-23). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ŞEKİL BİLGİSİ 

2.1. İsimler 

2.1.1 İsim Yapım Ekleri 

2.1.1.1 İsimden İsim Yapan Ekler 

Bölgemiz ağzında kullanılan başlıca isimden isim yapma ekleri şunlardır: 

+lı øø øøk, +lik, +lu øø øøk, +lük;+lıġ, +lig; +nı øø øøk, +nik, +nük: Sık kullanılan bir isimden isim 

yapma ekidir. İsimlerden soyut isim ve sıfatlar, alet isimleri, yer isimleri ve topluluk 

isimleri yapmaktadır. Bölgemiz ağzında son ünsüzü n olan kelimelerde bazen benzeşme 

yoluyla “n”li şekilleri de kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılmasına rağmen aynı 

kelimenin “l”li şekline ait türetmeler de yapılır. 

amaøkcılı økla (2-1), günnük (8-15), ġaribanlı øk (2-58), acamılik (5-16), ġırı økcılı øk (5-

101), günlük (2-81), gelinnik (3-52), fakirlikden (5-51), îtiyarlı øktan (5-382), çeplig (8-90), 

leçberlik (9-20), göklük (9-46), yaramazlı øk (6-69), ağırlı øk (9-74, güyneklik (9-82), 

bilmemelik (9-89), tütüncülükle (11-25), soyġunculu øk (12-82), kırġınnı øklāna (13-82), 

çuvallı øk (13-88), samannı øk (14-4), mezerlikte (14-7), yazılı øk (14-8), aylı økdan (14-11), tallı øk 

(14-92), fisdannı øk (14-161), analı øk babalı øk (14-171), güzellig (17-16), ayrılı øk (17-16), 

şenlik (17-108), meydannı øk (17-117), nazarlı øk (17-242), üzerlik (17-246), madencilikten 

(18-23), çobancılı øk (18-25), ġoyunculu øk (18-26), ġurbannı øk (18-28), yālıġ (19-66), 

ileşbercilik (20-34), ortalı øk (21-31), bollu øk (26-14), aşuralı øk (26-36), şeftalilik (26-153), 

pademlikdir (26-155), çuvallı øk (27-9), ġalabalı øk (27-28), hacılı øk (27-33), askerlik (28-159), 

bozġunluøkta (28-180), ġaranlı øk (30-9), samanlı øk (34-43), üstlüklerden (37-32), emeklilik 

(38-13), økabristanlı økta (39-5), çıraøklı øk (41-11), ağırlı øk (41-16), acızlı øk (43-15), dirlik 
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düzenlik (43-69), danışı øklı øk (44-9), kiracılı øk (45-96), økarışı øklı øk (45-108), göçebelik (45-

127), sotaøklı øk (45-127), økıtlıøktı (51-145), bolluġ (51-174), asabilikten (51-208), hün økarlı øk 

(52-63), allahlı øk (53-20), ustalı øk (53-21), yaramazlı øk (53-33), faøkırlı øk (56-2), darlı øk (56-2), 

başlı øk (59-23), fedaøkarlı øk (59-26), bal økanlı øk (59-39). 

+lı, +li, +lu, +lü; +nı, +ni, +nu, +nü: Sık kullanılan bir isimden isim yapma ekidir. 

Bir nesnede o nesnenin dayandığı şeyin var olduğunu gösteren isimler yapar. Sıfat olarak 

kullanılan isimler türetmektedir. Yazı dilindekinden farklı olarak bu ekin de n’ li şekillerine 

rastlanır. 

çaøkıllı (2-22), şalvarlı (5-8), biberli (5-78), değerli (2-76), yaşlı (2-58), dörderli (5-

20), kürenli (5-260), izmirli (6-143), samsaøklı (6-226), duzlusunu (7-30), nişannı (8-22), 

körüklü ġamı øklı (8-133), gübreli (11-85), baøkırlıda (12-38), kiremidli (12-44), alaøkalı (14-

32), dualı (14-152), davullu (14-152), faraşlı (15-36), evhamlıyım (26-145) økapaøklı (15-63), 

etli (16-4), yaralı (17-78), buzlulā (17-123), tozlu (17-146), duzlu (17-147), uğurlu (17-

170), eziyetli (17-208), işlemeli (17-243), naøkışlı (17-244), emekli (18-23), devamlı (18-

32), allı (21-43), ġanatlı (25-26), türlü (26-87), uslu (28-128), yazılı (28-197), sındırgılı 

(28-204), ilikli (31-4), uyuzlunun (34-58), boyalı (34-121), bademli (36-13), meyvalı (40-

84), hünerli (49-70), ġıymatlı (51-39), pürçüklü (59-175). 

+cı øø øøk, +cik, +cu øø øøk, +cük: Bu ek daha çok kücültme sevimlilik anlamları katmaktadır. 

Babacı øk (kayınpeder) ve annecik(kayınvalide) örneklerinde bölgemizde farklı bir kullanımı 

vardır. 

gencecik (3-8), ġızılcı øk (5-262), økısımcı øk (5-426), ġapçı økladım (6-25), ufaøkcı øk (8-

119), bubacı øk (12-31), mıncı økcı øk (13-60), ebecik (14-30), annecik (14-168), ablacı øk (17-

83), amcacı øk (18-36), çivicikleri (19-2), ġulecik (19-5), kerecik (27-27), düzçecik (28-207), 

bicik (40-76), ikicik (40-76), havtacı øk (46-9), ġıvırcı øklı (48-15), dündarcı økdan (51-15). 

+sız, +siz, +suz,+süz: Bir şeyin bir nesnede bulunmadığını, o şeyin yokluğunu ifade 

eden, isimler için kullanılan olumsuzluk ekidir. 
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döynegsiz (3-14), yalansız, (5-443), haramsız (5-443), aøkılsız (6-40), davulsuz (9-

92), parasız (11-16), ġulaøksızlā (15-51), ciğersiz (17-46), ġızsız (17-142), susuz (17-143), 

huysuzdu (18-3), mevlidsiz (26-21), perdesiz (28-150), bıçaøksız (45-42), ocaøksız (46-19), 

ġayġısız (46-30). 

+tı, +ti, +tu, +tü: Yansıma kelimelere gelmektedir. 

kütürtü (5-86). 

+an, +en: Bu ek bölgemiz ağzında da yazı dilinde olduğu gibi seyrek kullanılan bir 

ektir ve kalıplaşmış ġızan kelimesinde tespit edilebilmiştir. 

ġızan (61-7). 

+ar, +er: Sayılara gelerek üleştirme anlamı katar. Bu ek sondaki “r” ünsüzünün 

düşmesi ile “+a +e” şeklinde, bu düşme neticesinde bazen ünlünün uzaması sebebiyle de 

“+ā, +ē” şeklinde de kullanılır. 

onar (1-34), birer (60-37); üçe (14-147), ikişe (28-26), beşē (43-40), onā (45-120). 

+sal, +sel: Yer ifade eden isimler türetir. 

ġırsal (2-58), yöresel (44-26). 

+sıl, +sil, +sul, sül: İlgi ve benzerlik ifade eden isimler türetmektedir. 

yo øksullūndan (52-87). 

+cı, +ci, +cu, +cü; +çı, +çi, +çu, +çü: Meslek isimleri yapmaktadır. Bölgemiz 

ağzında sık kullanılan bir ektir. 

ġaracılar (2-77), økorucu (5-197), avcı (5-227), düüncü (9-94), soyġunculu øk (12-63), 

baøkırcıdım (15-53), davacı (17-41), ormancılā (20-39), mezarcı (26-86), yardımcı (26-89), 

dünürcülüğe (37-1), økameracı (37-76), hazırcı (38-12), ġavġacı (41-47), bıçøkıcıya (41-47), 

naøkliyeci (45-97), çamırcılāda (46-100); çı økı økçı (5-89), ayaøkçı (13-94), aşçı (14-59), 
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öküzçü (14-91), iplikçi (14-137), patikçidir (26-54), balı økçılara (34-6), ġayı økçı (34-21), 

bekçi (37-96), oraøkçılı øk (40-2). 

+arı, +eri: Yön bildiren isimler yapar. 

dışarı (3-1). 

+a øø øøk, +ek: Benzerlik ifade eden isimler yapar. 

topaøk (8-100). 

+gil: İlgi ifade eder. Aile ismi yapmakta sıkça kullanılır. 

nenemgillē (9-12), ebemgillēn (19-87), şeygillēn (19-88), şinasigillēn (19-88), 

zalegillēn (46-23), eltimgil (58-15). 

+z: İlgi ve benzerlik ifade eden isimler türetir. Bölgemiz ağzında ekin 

ötümsüzleşme ile “s”li şekli de kullanılmaktadır. 

topus (12-52). 

+aç, +eç: İlgi ve benzerlik ifade eden isimler türetir. 

baøkıracı (25-64), baøkıraç (25-69), økıraç (56-38). 

+cağız, +ceğiz, +caz, +cez, +cāz,+ cēz: Küçültme, sevgi, acıma ifadeleri taşıyan 

isimler türetir. 

ġarıcaz (34-5), ġarıcāz (39-26), kendicēzimizi (42-18), ġızcazım (43-59), ebecēzim 

(46-18). 

+ca, +ce: Çekim eki olarak kullanılan ancak fonksiyon değiştirerek yapım eki 

olarak da kullanılan bir ektir. Aşağıdaki örnekte yapım eki olarak kullanılmıştır. 

ġırcaya (51-23). 

+cıl, +cil, +çıl, +çil: Benzetme ifade eden bir ek olarak kullanılır. 

økırçılları (51-119). 
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+l: Renk isimleri türeten bir isimden isim yapma ekidir. 

yeşil (10-1). 

2.1.1.2 Fiilden İsim Yapan Ekler 

-ana øø øøk, -enek: Birkaç kelimede karşımıza çıkmaktadır. 

gelenek (1-14), göreneklerimiz (45-135). 

-ġa, -ge: Hareketi yapanı, olanı, nesneyi ifade eden bu ekin hareketi yapan nesneyi 

ifade eden fonksiyonuna bir örnek bulunabilmiştir. 

süpürge (17-126). 

-ma øø øøk, -mek, -maġ, -meg: Hareket isimleri yapar. Bölgemiz ağzında ekin ötümlü 

şekillerine de rastlanır. 

bindirmeg (5-73), aldırmaøk (5-90), çekdirmek (5-90), toplamaøkta (2-28), uymaøk (5-

13), doldurmaġ (11-1), yimek (17-108), kesdirmek (18-7), pişirmeg (18-19), hatırlamaøk 

(21-39), oynamaøk (28-29), hesaplamaøk (29-5), almaøk sürmek (34-41), oynatmaġ (43-7), 

gözermek (48-58), ġurazlamaøk (48-60), ġonuşmaøk (51-117), ġomaġ (52-78). 

-m: Fiille ilgili ortaya çıkan sonucu ismi ifade etmek için kullanılan bir ektir. 

tikime (2-2), uçurum (5-301), ġırım (11-50), geyim (17-102), økuşam (17-116), 

doğum (17-198), yatırımına (18-24), dilimin (31-5), yudum (31-6), dilim (39-67), geçim 

(45-8), saamına (54-3), sı økımına (54-3). 

-ca, -ce:  

güvencesi (2-52). 

- ġı, -gi, -ġu, -gü, - øø øøkı, -ki, - øø øøku, -kü: Fiille ilgili çeşitli nesneleri, fiili yapanı, yapma 

işini ifade eder. 
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çalġı (3-42), bürgülü ((5-151), sergiye (5-180), as økıları (13-15), yiygi (13-51), 

sürgüeri (14-86), ısıranġı (33-10), bıçøkıcı (45-66), örgü (45-115), burġu (45-123), sevgi 

(59-86), sayġı (59-86). 

-man, -men: Sık kullanılmaz. İşi yapan anlamını katmaktadır 

öğretmen (5-38), eğitmen (45-63). 

-ma, -me: İş isimleri yapar. 

çı økartma (5-44), ġonuşması (6-140), ġırma (8-141), bilmemelik (9-89), yime içme 

(11-23), ġızartması (11-84), sarmalı olāmış (13-74), do økuması (13-93), tepme (14-23), 

sürmelere (15-54), ġaşmalan (17-36), taşımalı (20-10), økırılması (26-116), gözleme (26-

125), bezdirme (20-125), tuzlama (28-92), uçurmā (28-109), ġıyma (28-221), evlenme (43-

3), oturuma (43-35), övme (44-14), økarıştırma (45-150), gömme (45-193), yastı øklama (45-

217), souøklama (46-48), süzmeden (48-42), ġırma (51-157), araştırmasını (52-29), çoğalma 

(59-34), çekme (59-104). 

-k, - øø øøk, -g, -ġ: Fiilin gösterdiği harekete uğramış isimler türetir. Ekin ötümlü şekli de 

yayġın olarak kullanılır. 

ġırı økdan (5-101), ġarıġ (7-6), döşekleri (6-51), buru øk (12-3), buruġ (12-13), açı økmış 

(12-106), kesilik (13-71), açıġ (17-6), ayırı øk (17-31), ġıvırı øk (17-32), kuşaøk (17-118), 

delikten (17-227), ôsürük (19-16), deŋişik (20-30), ġarışı økmış, (25-37), bulaşı øk (26-130), 

ġaynaøk (26-147), økatı øklāsın (28-234), ilikli (31-4), økapaøktan (32-14), döşekden (34-127), 

düşük (38-19), giyinik (40-82), danışı øklı øk (44-9), kırı økmış (45-37), bişik (46-16), dayanı øk 

(46-16), düzülük (46-20), açı øk (52-47), sapı øklı (54-11), ġırı øk çıkı øk (56-3), yörüg (60-34). 

-a, -e: Yapılan yeri ve işi ifade eden isimler türetir. 

sapadır (5-283), geze (25-82), yara (48-23). 

-a øø øøk, -ek: Fiilin yapıldığı yeri, fiili çokça yapanı ifade eder. 
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yataøklara (6-221), oraøk (12-32), pıçaøk (17-250), uraøkları (20-22), ġaçaøk (23-1), 

ġonaøklardı øk (41-46). 

-ıcı, -ici, -ucu, -ücü : Fiili sürekli yapan veya olan nesneleri ifade etmek için 

kullanılır. 

ġazıcılā (5-310), alıcı (17-162). 

-ġın, -gin, -ġun, -gün, - øø øøkın, -kin, - øø øøkun, -kün: Fiili çok yapan kişi ya da çok yapılan 

nesneyi ifade eder. 

gezgin (5-439), alış økındır (18-31), yorġun (25-10), erişkin (28-63), bozġunluøkta (28-

180), sürgün (45-110), dalġınıdı (58-9). 

-n: Fiilin gösterdiği hareketi yapan, o fiilden olanı ifade eden fiiller yapar. 

gelin (6-40), satın (17-120), ekin (26-50). 

-ş: Hareket ve iş isimleri yapar. 

satış (6-82), çığrış (13-68), bağırış (13-68), girişini (14-122), dikiş (14-164), yemiş 

(26-40), pişmişini (26-51), duyuşumuz ((28-17), çıkış (45-84), duyuşumuza (57-2). 

-an, -en: Sıfat fiil eki olan bu ek bölgemiz ağzında da yazı dilindeki gibi kalıcı 

isimler yapmak için kullanılmaktadır. 

ġalan (6-94), gelene gidene (7-35), dövenin (20-28). 

-sa øø øøk, -sek: Yazı dilimizde kullanılmayan “-saøk, -sek” eki bölgemiz ağzında 

kullanılmaktadır. Ek, getirildiği kelimeye, bünyesinde kökün özelliğini barındıran manasını 

katmaktadır. “Fiilin gösterdiği işi üzerinde nitelik olarak taşıyan veya o işe meyilli, istekli 

olan anlamında ad ve sıfatlar türetmiştir.”61 

utansaøk (28-159), çekinsek (52-101). 

-ama øø øøk, -emek: Aşağıdaki örnekte tespit edilmiştir. Sık kullanılmaz. 

                                                 
61 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara 2003, s.105. 
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økaçamaøk (9-33). 

-maç, -meç: Seyrek kullanılan fiilden isim yapma eklerindendir. 

bulamac (9-35). 

-ı, -i, -u, -ü: Fiille ilgili olan ya da yapılan çeşitli isimler türetir. 

yazılādan (14-9), ölüsünü (14-110), daøkılı (28-89), yazılı (28-197), sürüsünü (34-

154), sepi (37-22), økorøkusundan (39-87), økoşu (44-11). 

-ç: Fiili yapanı ya da fiille yapılanı ifade eden isimler türetir. 

inanç (17-211), ilencini (26-151), güvenç (59-65). 

-tı: Genellikle sonu “n” ile biten fiil kök ve gövdelerine getirilmektedir. 

oøkuntu (19-50), sapantı (21-29), yaşantımız (38-17), yaşantısı (59-4). 

-ar, -er: Sıfat fiil eki olup kalıcı isimler yapmak için için de kullanılmaktadır. 

yazar(15-27), düver biçerlere (20-22). 

2.1.2 İsim Çekimi Ekleri 

2.1.2.1 Hâl Ekleri 

2.1.2.1.1 İlgi Hâli 

Bölgemizde ilgi hali “+ın, +in, +un, +ün, +nın, +nin, +nun, +nün” ile 

sağlanmaktadır: 

gencin ölmesi (1-17), im økanı yoġ adamın (2-71), cenezemizin başında ağları øk (3-1), 

yolun başında ġalır (5-100), güveynin babulānı saøklālā (13-19), bu günün berinde (1-43), 

økarġanın dilinįn önü (22-7), ölünün öldû gün (26-85), yüklûn perdesi (28-147), dünyanın 

arabası oliy (35-15), hanbarın dibinde (39-57), almanın ġoleyi yoøk (51-150), u hasanla 

hüseynin kesildî yer (60-25). 

İlgi hali kullanımı sırasında bazen düşme görülmektedir: 
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ġuyun içine atıyolāmış (9-12), bizim tarlan öte vādır dere (14-27). 

Bir örnekte -a ile ilgi kurulmuştur: 

her tarafa fotōraf çekmişlē (5-240). 

Ünsüzle biten kelimelere -nın, -nin, -nun, -nün şeklinde gelen ek aşağıdaki 

örneklerde farklı kullanılmıştır: 

dedeyin öldû gün (26-56), ölüyün öldû gün (26-84), eltiyin ōlu (26-169). 

2.1.2.1.2 Yükleme Hâli 

Yükleme hali için “+ı, +i, +yı, +yi” ekleri kulanılmaktadır. Ayrıca diftong 

durumundaki ünlüler ile ünsüzlerin düşmesiyle kaynaşıp uzayan ünlüler de yükleme hali 

yerine kullanılmaktadırlar: 

onu topluyo bunu toluyo (2-62), üç denesiyi öldürdü herif (51-4), ġızımız manileri 

bilerin ben (17-14), davşanı bālamış (34-74), sen hinci salçayı ġaynadin ya (46-118), 

ġayvaltımızı yaparız (53-5), adam kendini yakmış (53-55); toprā (27-65), biz ġari 

ġoyunculū bıraøkdı øk (20-15). bacaøk ġırılan (5-87); adem aleyisselam neden atmış cennetten 

allah (30-16). 

Eski Türkçe’den beri hal ekleri birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Bulunma hali 

aynı zamanda ayrılma hali olarak kullanılırdı. Yönelme ve yükleme hal eklerinde de böyle 

bir durum söz konusudur Bazı dönemlerde ve ağızlarda yönelme için “+ı, +i” ve yükleme 

hali için de “+a, +e” eki kullanılmıştır. Eski Uygur Türkçesindeki “+aġ, +eg” yükleme 

halinin değişmesiyle, fiillerin rejimlerinin değişmesiyle veya ünlü daralmasından 

kaynaklanan bir sebeple olabileceği görüşleri mevcuttur. Bölgemiz ağzında da yükleme hali 

eki olan “+ı, +i” yaygın olarak yönelme hali yerine de kullanılmaktadır. Ancak bu ek 

tamamen fonksiyon değiştirmemiştir.62 

                                                 
62 Zeynep Korkmaz, “Batı Anadolu Ağızlarının Yazı Dilinden Ayrılan İsim Çekimi Ekleri ve Fonologie-
Morphologie Bağlantısı” Türk Dili Üzerine Araştırmalar.C. 2, Ankara 1985, s.222-231. 
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tirenciyi sôlemiş (15-8), tirenci uri gelmiş (15-9), ondan sona ġızın anası boynuna 

örter ağlıvuru onu(17-138), çocū sünet økıyafeti alıyon (18-9), bileziği gidiylē (37-2), hacıyı 

bişiriviridim de kendim yimezdim (46-38). 

2.1.2.1.3 Yönelme Hâli 

Yönelme hali eki olarak “+a, +e” kullanılmaktadır: 

tuzlaya gittim (5-23), bana çok atmışlā (28-94), köye geldik (41-2), umreye gittim 

(61-34); biz ore gidip geliz (2-21); ġıya gidiyo (5-273), ben isdanbuldan burē geldim (11-

14), damat saç yaptırmā gidiyolā (17-3), pamı øk toplama gidi (2-65), birisi dikøkonā gitti, 

ikisi çekirdeklie gitti, biri bubaküve gitti (12-101), sepi sermē gelin (37-27), nere gitti kim 

bili (34-85). 

Bir örnekte eksiz kullanım tespit edilmiştir: 

hastaney yatiz (6-102). 

Yönelme hali eki, yükleme hali eki yerine de kullanılmıştır. Bu şekli Uşak İli 

Ağızlarında zamirler üzerinde görülmektedir.63 Bölgemiz ağzında isimlere getirilmesi 

yaygındır: 

ġızım baøk buna mı istin (8-12), çocua emzirip durāmış (14-29), økapıya aştırıyon 

(19-80), ayıriymiş ġızlan ūlana (24-16), herkese çağırırlar (37-36). 

2.1.2.1.4 Bulunma Hâli 

Bulunma hali eki “+da, +de, +ta, +te”dir. Ancak ötümlüleşme eğilimi fazla olan 

bölgemizde bu eklerden “+da, +de”ye çok rastlanmaktadır: 

çukurderede felen ben çobanlı øk yaptım (2-26), çamlāda çıkiy (19-4), tütün dikmē 

gittilē de kölgede bôle, meşenin dibinde talın dibinde, orda bi düşüveri. orda yanıverilē (28-

161), acık daa siyirtmiyedim dolaptaøkı havla gibi yuduvucadın beni dimiş (35-60), malın 

sahıbı balıkesirde unlā demiş (36-15), o gün üryasında bi bardaøk şerbet içinde bi yüsük, sen 

                                                 
63 Gürer Gülsevin, Uşak İli Ağızları, Ankara 2002, s.88. 
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şahseneme aşı øksın diyo (41-14), amcamın elinde cebinde bi bıçaøk vāmış (45-36), ne ġadā 

însan vāsa köyün içinde hemen toplālāmış (49-18), oturduğu belgede çam ağaçları var (52-

8), dışta çalışıyosun (59-47); dışda hiç oynamazdı øk (6-71), çı økırı økda eyiridik (13-87), bu 

bizim şu tarafda şôle bi yirlē vā (15-24), mezarlı økda selvilik (26-16), sandı økda mandı økda bi 

şey yoøk (28-170), økaşda başlıyoz(40-12), bu memleketde üç kişide ġırma vādı (51-158). 

2.1.2.1.5 Ayrılma Hâli 

Ayrılma hali yazı dilindeki gibi “+dan, +den, +tan, +ten” şeklinde kullanılmaktadır. 

Fakat bu ekte de ünsüz uyumuna tam uyulmamakta ve ekin ötümlü şekilleri tercih 

edilmektedir: 

pamı økdan geldi okula gitti (2-65), arøkamdan geldin(5-35), harmandan økal økādı øk, 

samanı çekēdik (20-30), ġaynam o taraftan gēme (28-180), gözünün önüne gemesin deye 

onun yı økandı sudan içirilē de mi økazandan alıp da (30-8), adem aleyisselam neden atmış 

cennetten allah (30-16), ordan buraya gelmişlē (1-10); o oøkuldan şeyden ġoğuşdan çı økıyo 

(11-7), unnā ġalan bigadicden gelcekler burē (34-74), tiflisden økarsa geliyo (41-20), 

ablamın bi ōlu oliydi, ġavaøkdan düşiydi, borda öliydi, buna ālanmaz mı (53-40). 

Bir örnekte benzeşme yoluyla “+nan” şeklinde kullanılmıştır: 

hana allah ırazı olsun evlatlāmnan memnunum(14-127). 

2.1.2.1.6 Eşitlik Hâli 

Eşitlik hali “+ca, +ce, +ça, +çe” ile sağlanmaktadır: 

aøkca (5-168), økatıca (8-104), düzçecik (28-207), ço økçası (53-9), ôlecene ġalmış (6-

235), atlı bubu çı økarmış güzelce mezerden (13-33); zehirliyce (24-3). 

2.1.2.1.7 Vasıta Hâli 

Bigadiç köylerinde vasıta hali “+n, +la, +le, +na, +ne, +lan, +len, +nan, +nen” 

ekleri ile sağlanmaktadır: 
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güzün (1-41), gencinle (1-16), ekseriyetle (1-40), güzün (1-41), yörüklerne (2-8), 

davılınan dügününen (3-53), ġavlınna (3-57), ġazmala kürekle (5-54), eşemnen (5-57), 

bezlen (5-81), yağınan (5-94), tuzlan (5-114), diyneknen (5-398), tariflen (8-6), edebinnen 

(8-32), mektuplan (8-95), zornan (9-7), domatayna (11-27), işimizlen başımızlan (14-19), 

davullan zurnalan (16-22), tekbirlen, aminnen, ilahinen geline økına yaøkarlā (17-186), 

duvalan (26-2), yazmeynen bōle sımsı økı bōle bağlarlādın (35-16), ırġatlā geçiniyler (56-2). 

2.1.2.1.8 Yön Gösterme Hâli 

Yön gösterme hali için “+arı, +eri” ekleri kullanılmaktadır: 

unu da çı økarmışlā dışarı (22-45), nehayeti fazla içeri almayız(45-136), yu økarı 

savurcan (46-120), evla intibat yoøk, urē dura burē dura simava yu økarı yörümüş (5-395), biri 

yo økarı düşmüş (23-7), yoøkar yanı boşaltdı (8-140), yo økar derede oraøk biçiyoduøk biz (12-

32); yunan askeri økapıdan girdi aşā bizim avlıya (36-32), iniş aşarı bi yamacdan 

salıvermişlē (50-19). 

2.1.2.2 İyelik Ekleri 

1. teklik şahıs: +m, +ım, +im, +um, +üm 

ġānım (6-91), boyunnarım (13-4); abim (12-44), økorøkum (34-22), gözüm (4-1), 

gönlüm (46-10). 

2. teklik şahıs: +n, +ın, +in, +un, +ün, +ıŋ, +iŋ, +uŋ, +üŋ: ġızın (3-42), ōlun (12-9), 

ġoyunun (18-27), yengen (28-211), ġatırıŋa (51-99), parmāŋdaøkı (14-42); adın (61-38). 

3. teklik şahıs: +ı, +i, +u, +ü, +sı, +si, +su, +sü 

parası (2-50), ġāvesi (5-440), civcisi (13-52), økarnı (21-1). 

Üçüncü teklik şahısta ek yığılmasına rastlanır. Bazı örneklerde ise düzenli olarak ilk 

ek düşer ve kelime ikinci ekle birlikte kullanılır. 
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birisi (11-6); āşamsı (5-73), şeysini (13-52), sahıpsı (22-44), şeysi (26-156), bıcı 

ġarsı (28-110), yersi (31-4), kimsi(45-83), şiysi (47-41), buydeysi (25-37). 

İyelik ekinin düştüğü örnekler de mevcuttur. 

nişan şerbet içildi (8-71). 

1. çokluk şahıs: +(ı)mız, +(i)miz, +(u)muz, +(ü)müz 

habarımız (14-94), sahıbımız (17-211); adetimiz (26-13), elimiz (28-215); 

huzurumuz (16-18), durumumuz (56-2); gücümüz (2-74), gözümüz (46-19). 

2. çokluk şahıs: +(ı)nız, +(i)niz, +(u)nuz, +(ü)nüz, +(ı)ŋız, +(i)ŋiz, +(u)ŋuz, 

+(ü)ŋüz: başlānız (14-33), kôlünüz (17-84), dininize (34-14), türkülēniz (35-39). 

Yazıya geçirilen metinlerde “ŋ”li örneklerini tespit edemedik. 

3. çokluk şahıs: +ları, +leri, +narı, +neri 

ġarıları (49-9), aaçları (1-46), yemekleri (55-8), tohumnarı (5-168), ōlannarı (61-27) 

cannarı (14-50), günneri (21-33), hısımları (19-83) 

2.1.2.3 Çokluk Ekleri 

Bölgemiz ağzında çokluk eki olarak “+lar, +ler” son sesteki “+r” nin düşmesi ve 

ekin ünlülerinin uzaması ile “+lā, +lē” son harfi “n” olan kelimelerde benzeşme nedeniyle 

ekin “+nar, + ner” şekilleri ile yine benzeşme ve “r” düşmesi ile oluşmuş “+nā, +nē” 

şekilleri kullanılmaktadır. 

+lar, +ler: pazarlara (27-42), økapıları (28-210), ġızlar (34-38), geşlere (3-22), 

direkleri (5-6). 

+lā, +lē: ġızlā böyüklē (5-40), onlā (27-38). 

+nar, +ner: zamannar (2-11), bunnar (2-53), ġarınnarı (6-150), hayvannarı (15-26), 

ġazannara (16-23). 

+nā, +nē: olannā (5-38), bunnā (13-44), bizimkinnē (16-26). 
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2.1.2.4 Aitlik Eki 

Bigadiç ağzında aitlik eki “+ki”nin ünlü uyumuna göre değişerek kullanıldığı 

görülmektedir. “+økı, +ki, +øku, +kü” olarak dört şekli mevcuttur. Ekseriyetle ünlü uyumu 

bozulmamaktadır, bozulduğu örnekler sınırlıdır. 

sonraki (1-11), evelki (2-43), eskiki (3-53), çamdaøkı (5-170), buradaøkı (5-63), 

ilkinki (6-44), bununøku (6-202), reyanın økı (8-8), aşādaøkıda (8-29), sonaøkı (8-43), ununki 

(8-144), ardındaøkı (14-39), ġızınøkını (17-19), hinciki (17-61), baştaøkınnānı (17-89), beriki 

(19-22), zamanøkından (28-148), şindiki (29-1), hincikinnē (47-11), bugünkü (40-29), 

çı økdıkiki (51-119), ya økadaøkınnā (53-58), dönemiki økonuştuğum söz (59-84), eskiki (59-

194), ġızınøkını (17-19). 

2.1.2.5 Soru Eki 

Kullanıla soru eki “mı, mi, mu mü”dür. Bazı örneklerde son seste “n” nin türediği 

görülmüştür. Soruya görülen geçmiş zaman ekinin eklendiği durumlarda bazen “+y” 

ünsüzü dahil edilmeden, soru ekine doğrudan görülen geçmiş zaman eki getirilerek soru 

ifadesi sağlanmıştır: 

nişannadı mı (5-19), burdan adam götürdü mü (5-331), giri gelen oldu mu (5-331), 

sen gördün mü (5-367), on üç milyon mudu (7-45), on iki midin (7-45), sen bilmiy min (8-

109), bulama mısınız (13-36), eveli işlē bōle midin (17-201), büyüdü mü kün (25-19). 

 

2.2 Zamirler 

2.2.1 Şahıs Zamirleri 

Bölgemizde birinci ve ikinci şahıslar için kullanılan zamirlerde bir değişiklik 

görülmez ancak üçüncü tekil ve çoğul şahıslarda zamirlerin dar şekilleri de 

kullanılmaktadır. O, u üçüncü tekil şahıs için, onlar, onlā, onnar, onnā, unlā, unnā ise 

üçüncü çoğul şahıslar için kullanılır. 
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1. teklik şahıs: 

Yalın Hâl: ben (2-19), (28-220), (49-43). 

İlgi Hâli: İlgi halinin kullanımında “ı, i” ünlülerinin kısalması bazen düşmesi 

görülür. benim (2-66); benįm (5-429), (6-154), (12-7); benm (53-11), (27-48). 

Yükleme Hâli: Yazı dilindeki şekliyle kullanılmaktadır. beni (4-5), (5-357), (6-105). 

Yönelme Hâli: Yönelme halinde yazı dilindeki kullanımı yanında, zamirin değişime 

uğramamış şekline ve Kuzeydoğu Grubu Ağızlarında görülen64 “bağa” şekline az sayıda 

rastlanmıştır. Derleme metinleri haricindeki tespitlerde bu şekillerin kullanımı 

görülmemiştir. bana (14-8), (34-63), (59-93); bene(2-62), (6-95), (11-10); beŋe (2-42), (6-

13); bağa (27-2), (1-160), (58-8). 

Ayrılma Hâli: Yazı dilindeki şekliyle kullanılmaktadır. benden (50-18), (52-66), 

(59-1). 

Bulunma Hâli: Yazı dilindeki şekliyle kullanılmaktadır. bende (13-22), (45-42), 

(51-56). 

2. teklik şahıs: 

Yalın Hâl: Yazı dilindeki şekliyle kullanılmaktadır. sen (11-4), (25-4), (49-88). 

İlgi Hâli: Birinci teklik şahısta olduğu gibi dar ünlülün kısaldığı ve bu şekilde 

kullanıldığı örnekler mevcuttur. senin (22-7), (26-79), (45-89); senįn (6-107), (16-3), (27-

10). 

Yükleme Hâli: Yazı dilindeki şekliyle kullanılmaktadır. seni (13-16), (50-4), 53-34). 

Yönelme Hâli: Ekin zamire getirilmesi sonucu analoji yoluyla zamirde görülen 

değişmenin olmadığı örnekler ile birinci teklik şahıstaki gibi “sağa” şeklinde, az sayıda 

kullanımı, tespit edilmiştir. sana (27-55), (35-28), (51-155); sene (7-43), (11-57), (25-6); 

seŋe (6-62), sağa (26-89), (58-9). 

                                                 
64 Karahan, a.g.e., s.53. 
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Ayrılma Hâli: Yazı dilindeki şekliyle kullanılmaktadır. senden (5-316). 

Bulunma Hâli: Yazı dilindeki şekliyle kullanılmaktadır. sende (18-29), (22-29), (45-

144). 

3. teklik şahıs: 

Yalın Hâl: Zamirin hem geniş hem de dar ünlülü olan şekilleri kullanılır. o (22-21), 

(45-28), (51-57); u (15-69), (52-27), (60-10). 

İlgi Hâli: onun (14-14), (28-21), (41-3); unun (8-74), (22-19), (39-42). 

Yükleme Hâli: Yükleme halinin yönelme hali eki ile de karşılandığı görülmektedir. 

onu (28-93), (51-20), (61-17), unu (11-3), (12-29), (53-20); dilek tutarlar kabul edilen gider 

ona ziyaret eder (59-8). 

Yönelme Hâli: ona (20-23), (27-39), (39-17); una (14-130), (23-9), (51-104). 

Ayrılma Hâli: ondan (14-10), (39-15), (39-46); undan (44-23), 46-172). 

Bulunma Hâli: onda (43-56), (51-115); unda (51-139). 

1. çokluk şahıs: 

Yalın Hâl: Yazı dilindeki şekliyle kullanılmaktadır. biz (16-4), (23-15), (26-58). 

İlgi Hâli: Dar ünlünün kısalarak kullanıldığı görülür. bizim (1-9), (3-32), (38-4); 

bizįm (16-3). 

Yükleme Hâli: Yönelme hali eki yükleme fonksiyonunda kullanılmıştır. bizi (13-

73), (34-101), (43-60); bize (43-43). 

Yönelme Hâli: Yazı dilindeki şekliyle kullanılmaktadır. bize (7-52), (17-83), (27-

19). 

Ayrılma Hâli: Yazı dilindeki şekliyle kullanılmaktadır. bizden (2-44), (5-318), (46-

64). 

Bulunma Hâli: Yazı dilindeki şekliyle kullanılmaktadır. bizde (26-28), (45-27), (59-

20). 
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2. çokluk şahıs: 

Yalın Hâl: Yazı dilindeki şekliyle kullanılmaktadır. siz (34-6), (39-90), (43-43). 

İlgi Hâli: sizin (12-19), (34-68), (59-88); sizįn (5-293). 

Yükleme Hâli: sizi (26-26), (36-13), (46-66). 

Yönelme Hâli: size (6-155), (13-7), (34-110). 

Ayrılma Hâli: Derlenen metinlerde bu hale ait örnek tespit edilememiştir. 

Bulunma Hâli: sizde (5-231), (45-40). 

3. çokluk şahıs: 

Yalın Hâl: Zamirin dar ünlülü şekilleri; son ses r ünsüzünün düşmesi ile “ā” ünlülü 

onlā, unlā şekilleri; benzeşme ile onnā unnā şekilleri de yaygın olarak kullanılır. onlā (27-

38), (28-8), (28-119); onnar (5-29); onnā (2-20), (5-310), (28-184); unlā (36-15), (45-65), 

(52-34) unnā (5-91), (5-183). 

İlgi Hâli: onların (28-200); onnarın (45-45); onnān (9-19), (35-37), (37-64); unnarın 

(41-11), unnān (15-4), (34-84), (51-107). 

Yükleme Hâli: onları (1-4); unları (51-2), unnarı (34-80). 

Yönelme Hâli: onlara (49-58); onnara (14-53), (28-172), (37-92); unnara (6-24), (9-

81), (15-51). 

Ayrılma Hâli: onlardan (59-1); onnādan (28-7); unnādan (51-107). 

Bulunma Hâli: unnāda (46-72). 

Şahıs zamirlerinin edatlara eksiz olarak ve ilgi hali ile bağlanmaktadır: 

kendi de îtiyardır ben gibi yapamaz (5-212), sizin gibi (12-75). 

2.2.2 Dönüşlülük Zamiri 

Bölgemiz ağzında dönüşlülük zamiri olarak kendi kullanılmaktadır. Bu zamirin 

çekimi aşağıdaki gibidir. 
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1. teklik şahıs: ben kendim on-do økuz ay ġurbetteyin (2-36), kendim de çekdim (5-

57),  kendim kesdim diktim (14-161), ben kendiminkini ġuydum (17-19), kendim 

temizledim (17-236), dakim bari kendime dedim (26-146), kendicēzimi gezdiriyom (42-18), 

ben kendim ōradım (52-74), kendim emekli olurdum (61-54). 

2. teklik şahıs: kendinden oliy (6-202), madem sen kendin istedin (8-21), hem bizi 

üzcedin diyo hem kendini üzcedin (13-73), kendince bûle tatlı ġuyāsın (17-100), unun 

dişilēni kendin üretirsin ġoyunnān (18-29), kendin arāsın (26-95). 

3. teklik şahıs: Üçüncü şahıs için “kendisi” ve zamirin iyelik eki almaksızın 

kullanılan “kendi” şekli kullanılmaktadır. kendini kurtarmaya bakî (2-49), kendini 

toparlıyamayan bi arøkadaş vādı (5-17), olan tarafı kendi akrabalarını toplar (3-58), kendi 

devamını undan içer (5-144), yapabilen kendisi çıkā (5-201), kendi kövümüzüŋ dilinde 

geçen ismi asardır (5-292), kendi dersine giriymiş (6-38), hocadı adamı kendisi (28-116), bi 

cilet atmış kendine bu (51-207), orda hafızdır kendisi (52-24). 

1. çokluk şahıs: kendimizi ġaybedesiye ġadarı döyegsiz dövünüp dövünüp genc 

öldü mü ağliyı øk böyle (3-13), işde kendimiz namaz ġılcek ġadar biribirlēmizden ġapmalan 

ûle okuduk (6-7), kendimiz ġaşıklan oynādık (6-47), kendimiz sôleyemezdik (9-64), kendi 

kendimize mızı økaynan oynādık (9-99), kendimizce bi muhabet sohbet yaparız (17-112), 

kendimizden fazlası satmaøk bilmeyiz (18-22), kendimiz padem ekeriz (26-13). 

2. çokluk şahıs: siz zatı kendiniz korkuyosunuz da dedi (5-428). 

3. çokluk şahıs: ġalaba kendileri (8-93), kendi kendilēne açdan geberiyoduk diyo 

anam (9-29), kendileri de tutiy (14-158), kendileri ġonişiylāmış aralānda ōlanla (15-63), 

kendilēnce bi şenlik yaparlā (17-110), kendilerine özel şēleri vādır (44-23), evlerini 

kendileri yapıyolā (45-120). 

2.2.3 İşaret Zamirleri 

Nesnelerin bulundukları yeri ifade etmek için kullanılır, bu ile bunlar yakındaki, şu 

ile şunlar biraz daha uzaktaki, o ile onlar ise uzakta olan nesneleri işaret etmek için 
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kullanılır.65 Bölgemizde kullanılan işaret zamirleri bu, şu, o, u, bunlar, şunlar (metinlerde 

tespit edilememiştir) onlar, onnar, onlā, onnā, unnar, unlā, unnā’dır. Bu zamirlerin 

çekimlenişi şu şekildedir. 

Teklik: 

Yalın Hâl: bu (8-107), (13-71), (25-9); şu (5-24), (6-10), (51-204); o (9-36), (19-20), 

(49-12); u (24-15), (36-20), (46-119). 

İlgi Hâli: bunun (1-15), (14-11), (45-38); şunun (2-19), (49-25); onun (6-158), (13-

40), (39-84); unun (5-387), (18-29), (49-24). 

Yükleme Hâli: bunu (23-12), (35-21), (49-3); şunu (16-14), (34-97), (1-204); onu (8-

141), (18-28), (28-231); unu (1-36), (19-60), (35-26). 

Yönelme Hâli: buna (9-64), (22-1), (27-4); ona (13-95), (26-82), (51-171); una (17-

211), (44-9), (49-68). 

Ayrılma Hâli: bundan (5-232), (9-69); ondan (17-42), (28-97) (43-40); undan (25-

14), (39-9), (46-100). 

Bulunma Hâli: bunda (8-132), 23-15), (51-153); onda (28-229), (31-5); (32-17), 

unda (6-127), (34-120). 

Çokluk: 

Yalın Hâl: bunlar (45-18), (59-39); bunlā (52-50), (52-52); bunnar (44-7), (51-32), 

(59-4); bunnā (9-1), (13-80), (39-83); onlar (26-123); onlā (17-63), (28-21); onnar (57-1); 

onnā (5-242), (17-190), (40-17); unlā (52-51); unnar (44-8); unnā (5-139). 

İlgi Hâli: bunların (45-34), (45-35); bunnarın (2-22); bunnān (8-45), (46-2), (51-

7);onların (1-38); onnarın (45-123); onnān (51-140), (61-36); unnān (8-74). 

Yükleme Hâli: bunları (51-25), (52-50); bunnarı (20-17), (22-10), 36-21); onları (11-

70), (37-34), (52-48); onnarı (7-10), (14-23), (15-72); unları (52-52); unnarı (5-47), (7-4), 

(19-13). 

                                                 
65 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, İstanbul 1997, s. 273. 
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Yönelme Hâli: bunnara (2-38), (26-55),(36-99); onnara (5-231), (5-268), (26-54); 

unnara (13-82), (19-16), (49-70). 

Ayrılma Hâli: bunlardan (52-9); bunnardan (2-42); bunnādan (5-137); onlardan (1-

26); onnādan (5-154), (11-36), (49-30); unnādan (5-268), (19-15), (53-51). 

Bulunma Hâli: onnāda (28-61). 

İşaret zamirleri edatlara ilgi hali, yönelme hali ile bağlanmaktadır: 

onun için (5-28), onun gibi (11-62), ona göre (29-5). 

2.2.4 Belirsizlik Zamirleri 

Bölgemiz ağzında tespit edilen başlıca belirsizlik zamirleri “kimisi, kimi, kimersi, 

kimse, herkes, herkez, herkeş, şey, şe, şē, ne, ney, falan”dır: 

kimisi bi sene oøkudu çı økdı (5-39), kimi iki sene oøkudu (5-41), kimersi davıl getire 

(6-49), kimersini öldürolā (12-50), bu kövde kimse økalmaz (5-264), kimse eşmiyo (53-61), 

herkes bize baøkā (5-14), şimdi bizim bôle sıralan gömülüyo herkes (26-103), herkez gelsin 

buyursun (1-24), e tabi herkez izinli (5-1), herkez økına yaøkınır (16-20), şindi herkezde 

otomatik vā (51-158), herkeş boyuncaøklaşır (3-63), herkeşin (59-146), bi şey ġalmadı (53-

27), sazana bi şe olmuşun (6-87), ney gördük (60-21), bilmem ne geçiy (5-122), ġız ne 

istēse ġızın bubası ne istēse hani bubası yapādı (9-72), elden ne geliyse onu yapardı øk (54-

2), falan bişir feşman bişir (34-80): 

2.2.5 Soru Zamirleri 

İsmin yerini soru yoluyla tutan kelimelerdir. Başlıca soru zamirleri “kim, han økısı, 

ne, niye, neye”dir: 

kim sardı (5-103), nerlēde vādır kim bilir (5-199), sen kimden doğdun (6-169), kimin 

habarı vā (6-209), han økısı o (47-7), niye doğdun diyi (6-160), neye geldiniz (34-7). 
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2.3. Sıfatlar 

2.3.1 Vasıflandırma Sıfatları 

İsmin önüne gelerek onun vasfı hakkında bilgi veren bu sıfatlara bölgemiz ağzında 

sık rastlanmaktadır: 

özel yemek (1-21), yaşlı ġadınnara (1-35), günnük yövmiye (2-38), ġırsal bölge (2-

58), yerli daşlar (3-5), ulu ġaba ağaçlar (3-6), genc ağıd (3-10), eski göreneği (3-57), yarım 

kilo da kestene (3-181), budala manavlā (5-2), ufak arabalā (5-54), son köyü (5-93), yûsek 

taş (5-318), gezgin adam (5-434), evli anbar (5-385), yımcaøk daşları (6-55), sovanlı aşı (6-

225), ilk günü (7-26), eski nişannısı (8-43), biber salçası (8-127), tekerlekli masa (8-141), 

ġocaman damad (8-147), yeni bādan (9-106), bardaġ erii (11-32), ġara erik (11-32), cevizli 

köv (11-94), ġoca ġazannara (16-23), morlu bezi (17-9), éşe elma (17-70), al bezlerin (17-

76), ġına gecesi gün (17-119), kirli bezini (17-171), gümüş yüssük (17-223), teze gelin (17-

253), bürülce yemēni (28-216), ılca øk suya (28-233), gök ayın (30-15), yeşil emir (35-17), 

zengin adam 41-6), yün döşek (45-174), yarım saat (51-13), yincek økuş (51-175), eski 

mezarlı øk (59-6), ġara topraøkmış (61-68). 

2.3.2 Belirtme Sıfatları 

2.3.2.1 İşaret Sıfatları 

İsimlerin yerini işaretle belirten sıfatlardır. Bigadiç ve çevresinde işaret sıfatı olarak 

“bu, şu, o ve u” kullanılmaktadır: 

bu yörüklerne (2-8), bu kövde (2-17), bu sefer (5-74), şu şekilde (5-116), o malacı 

bilirim (5-157), o yere (5-262), bu tūlayı (5-312), u şekilde (5-313), o økasabaya (5-340), şu 

ġāşıkı mahallede (5-359), u bölük (5-418), bu yıl yazı (6-135), bu ōlan (8-41), o zaman (9-

28), u darı unundan (9-35), bu suyu (11-102), o beygirin yüzünden (12-61), şu numara (12-

90), u günde (16-9), o testilēn (53-65). 
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2.3.2.2 Sayı Sıfatları 

İsimleri sayıları ile belirten sıfatlardır. Sayı sıfatlarıdan asıl sayı sıfatları, sıra sayı 

sıfatları ve üleştirme sıfatları örneklerine çokça rastlanır. Topluluk sayı sıfatları aynı 

yoğunlukta kullanılmaz. Yazı dilindeki şekillerinin yanında “üş, üC, atmış, sekizen, 

doøkzan, yimbeş” olarak kullanılan sayılar da vardır: 

yetmiş yedi yaşındayım (1-1), yedinci günü (1-8), yüz sekizen iki yüz sene (2-10), 

yimbeş otuz sene (2-7), birē bardaøk çay (5-32), iki ağaç (5-69), bi paøket çay (5-148), bi çivit 

öküz, iki inek (5-233), üç buçu øk saat (5-389), altı sene (6-211), üC ōlanız evde (7-54), üş 

günnük izinnen (8-14), üc ay (8-20), bi ġız ġaldı (12-105), üş gün durdumun, üçüncüsü gün 

(13-18), ÜC er (14-5), yedinci (14-62), otuz beş yaşında (14-123), iki şinik (18-36), ikişē 

sene (28-26), bi tek mezar (29-6), sekzen yaşındayın (34-51), iki dilim ekmek (39-67), üş 

seneden beri (43-5), do økzan metre (45-49), on iki gün oruç tutarız (59-54), atmış kilo (60-

43), üş gün (61-53), økırġ altı yaşında (61-61); onnā bile ekiz yazdırıvāmış bizi (28-46). 

2.3.2.3 Soru Sıfatları 

Yaygın olarak kullanılan soru sıfatları “nasıl, nası, økaç, økaş, ġaç, hanġı, ne”dir: 

nası çadır (2-14), økaç çeşit o (5-38), hanġı köy (5-284), økaç adam götürdü (5-332), 

hanġı ayladā (5-872), ne gün gidin (6-129), økaş numaradı senin babuçlā (12-90), økaç yüz 

sene (15-19), økaş tene (17-195), nasıl avır (28-195), ne zaman (34-7), ġaç ayda (40-13), økaç 

ayda (40-15), økaç kişi (57-6). 

2.3.2.4 Belirsizlik Sıfatları 

Nesnelerin sayı, miktar gibi vasıflarını belirsiz olarak bildiren sıfatlardır.66 Sık 

kullanılan belirsizlik sıfatları felen, felan, falan, bir, bi, ço øk, çoġ, bütün, baş øka, bazı, öteki, 

peg, her’ dir: 

                                                 
66 Ergin, a.g.e., s. 254. 
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felen yerde (1-23), hiç bi yerde (2-17), bi şeyler (3-56), bi çuvala ġoduøk mu ġale 

dōru doøktura götürüyoduøk (5-125), ço øk arøkadaşlā (5-143), bütün balıkesirde (5-246), bi 

taøkım arøkadaşlā (5-273), baş øka yerde (5-275), bazı camiler (5-343), çoøk laf (5-443), çoøk 

mal (5-443), öteki astsubay (8-42), aşadaøkı tamirci (8-47), peg yer (9-1), çoġ güzel (11-80), 

beriki adam (12-5), çoġ hareket (12-23), çoġ kimse dövmüşlē (12-29), ġolunda økı satı (12-

76), beş on ġuruş para atıyolāmış (12-99), çok gelinē (15-58), çoġ eziyetli (17-208), bütün 

kövlü (19-49), çok sıcaøk (26-67), kimi yerde (26-85), bazı yirde (30-37), felan saatta (34-7), 

felen zarafa (35-33), bütün esnafa (41-10), bi ekmek yidik (46-25), çoġ ġıymatlı (51-64), 

fazla aaç (51-66), falan günü (52-53), bazı yönlerde (59-12), bi yılan olur (52-96), her gece 

(59-91), fazla yük (60-43). 

2.4. Zarflar 

Fiilleri niteleyen kelimelerdir. Bunlar bir kelime olabildiği gibi çekim ekleri ve zarf 

fiil eklerini almış kelimeler de olabilir. 

2.4.1 Yer-Yön Zarfları 

Bir yer ifade eden isimlere denir. Çoğu yön eki ile zarf yapılmıştır.67 Bölgemiz 

ağzındaki başlıca yer-yön zarfları şunlardır: 

geri gelmez (1-32), yu økarı yörümüş (5-395), beri dingildiyle (6-46), aşā oturmuş (6-

212), yo økarı çı økmışlā (8-56), geri gidē(11-10), dışarı gitcek (12-2), dışarı çı økmam (13-50), 

bubası öte baøkıo beri baøkıo (13-61), köpēni yedi dağ aşırı ōlanın (14-57), yuøkarı düşmüş 

(23-7), dışarı aøkmış (34-127), geri ġalıyo (41-40), fazla içeri almayız yani biz (45-36), 

yu økarı savurcan (46-120), girdik içeri (60-37). 

                                                 
67 Ergin, a.g.e., s. 259. 
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2.4.2 Zaman Zarfları 

Fiili zaman yönünden niteleyen kelimelerdir. Bölgemiz ağzında zaman zarflarının 

örneklerine çok rastlanır. Başlıcaları “güzün, hindi, u zaman, eskiden, sona, yarın, økışın, 

şimdi, eveli, şindi, şindik, hindi, gine, ileri, erken, ilkin, yine dün”dür: 

ekseriyetle güzün olū (1-41), biz hindi gitmîz (2-30), eskiden çalışiydik paramız 

değerliydi (2-76), u zaman cezenenin başında gene ağları øk (3-2), hayli va økıd oldu (3-44), 

böyle türkü söylemek yoøktun eskiden (3-54), üç sene o økudū eğitmen o zaman (5-37), sona 

kelimeleri örgetti (5-43), ôleden sona da gidiyoz canım (5-49), e buradaki okulda şindi 

økapandı ġari (5-63), işde on beş gün depinmicen (5-91), ekseri güzün aynı melikilēlen 

baraba bol bulunur (5-159), bu mard ayı çı økdı mı nisan on beşe dôru herkez, aşlancaøk 

kesteneleri vā aşlıya (5-195), yarın bana kestene indir (5-213), økalırmış orda øøkışın, yalınız 

başına diyo (5-253), öldü ġarı bu yıl (5-330), şimdi aøklıma gelmedi (5-349), gene 

candarmalā geliy (6-5), bûle çoban olduøk hayvan çobanı ilkin (6-8), ilkin şîle arabalā yoøktu 

(6-74), ilkin ûle deildi (6-119), sabah oliy (6-230), ertesi gün de gittilē (8-16), hincik sema 

u evde oturiy (8-18), sabālēn unu yumurusun (8-99), eskiden dallılā pullulā vādı (8-131), 

sabahlara kadā oturuduøk işde ôle (9-68), millet şimdik ufaġ oluyomuş talı (11-36), bôle dut 

vādı ġocaman bizim bu caminin önünde eveladan (12-40), şindik hırsızı ya økalolā baøkāsın 

üş gün sona dışda (12-83), eveli tepe üsdündedik (13-13), eskiden çoġ işlē ōmuş a ġızım 

(14-30), yarın girişini yaptır ge (14-122), gine eyilēdir (14-138), düünnere başladīmız anda 

evela yum øka pişiriz (16-1), økınadan gelince mani yapa yapa şiydirlē (17-131), pazar günü 

de yine şiyden gelinden önce sabalēn arabalān ya økın aøkrabalānı çağırıyon (18-3), şimdi 

hazır alınıyo (18-34), erken økal økoz (19-37), demin vādın ya hani sen (19-54), şindi 

balıkesirde (20-12), şindi değişik yapiylē (20-23), öğlende on bir on ikiye ġadā gömēlē (21-

7), öğleden sonra gömerlē (21-8), sabaya bıraøkılır ölü (21-11), ha demiş manav hemen 

sanmış (25-60), ilkin bubamı gördûmde hani bilmiz (26-70), yarın cenazesi var (26-96), 

gündüzden tebarekesini oøkudurlar (26-97), gene hiç duymadı øk (26-152), buün pitmez (27-
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13), ileri çok örüdük (27-14), bu økışın zatı öremedim çok bu yattı hep (27-15), iyce ona 

benzettim ilkin gelirkene (27-39), eskiden boncuøk gök boncū nazar boncū daøkılırdı (27-61), 

şindik annadır (28-16), geç olduna kari gelin çı økmayıverdi (28-132), çocu øk oldu ilkin (28-

157), yedi sene durannā ōmuş ondan önceleri (28-158), dört āşam ġaldı øk orda (28-187), 

ilkin suya gidēdik biz (28-246), o gece yalnız bıraøkılmaz (30-9), gece saøkız çîneme ölü eti 

çînesin dēlē (32-12), sen kittin ben hemen yolladım onu dimiş (34-101), bıldır bu yıl yazın 

bu yannarı günebaøkandı (34-135), şimdi önce gündüz org tutilē (37-8), artı øk gelin iniy (37-

70), yine şeker atiyle bôle (37-87), økomşularlan çay økışın yazın oturudu øk (38-145), böyün 

gelirlēmiş birini alır gidēlēmiş (39-35), aøkşama göyneklē başlanır (44-5), niyden başladı øk 

be ilkin (45-10), demin orda da yazdı ya (45-78), yine burē erken geldim (46-22), eskiden 

hep pamı øklādan iyirirdik de ôle yapardı øk (49-31), çocuk oldū zaman hemen oøkuncāmış (49-

59), ıs økarpin daa dün çı øktı (51-139), dün gitmişlē (51-180), onu sabahtan ıslarsın tencerede 

(55-11), yengem yine çı øktı (58-15), şu anda yine devam ediyo (59-19), artıøk buna karşı 

durduøk (59-24), vay gece økal økıp da böyle yemek yemezler (59-59), bu gün yedin 

a økşamlayın öbür a økşama økadar şey yaparız (59-59), erken everlendi (59-134), gene yola 

devam (60-42). 

2.4.3 Hâl Zarfları 

Fiilin nasıl yapıldığını belirtirler. Bölgemiz ağzında örnekleri çoktur: 

bôle çiçek ekerler (1-12), gencecik gittin (3-8), çalġıya göre ġaşı øk oyununnan 

oynuyu øk biz (3-43), sora herkes økadın erkek böyle ġocaøklaşır (3-62), daşları bôle ġoduynan 

araları aral øık ġalıyo (5-305), tabi gezgin adamda laf bol olur (5-439), ġoyun gibi ġarib 

olcāmış (6-58), yumurduøktan sonra økatıca yumurum (8-104), ufaġ ufaġ bôle dökdük ufacı øk 

økopardı øk bôle (8-119), økorun üstüne ayaøklānı økoyarlāmış da bôle pişirilermiş (9-6), döve 

döve çı økarmışlāmış (9-10), ekinē bôle elle biçerdik (9-21), işde unu tertemiz yapādı øk (9-

44), gübreli oldu mu yavuz olūmuş (11-85), birisinin bôle boynu buruøk gitmişlē (12-3), 



 67 

ġızını diriltmiş gēmiş eyi ōmuşlā (13-47), otmuş çocū ġucāna āmış bôle durmadan āliymiş 

(15-1), bārışa çīrışa geline gine aynısını yidiriz içiriz (16-23), ġaşı øklāla şa øk şa øk oynādı øk 

(16-12), tabi adam ġard öteki îtiyar görüniymiş (25-18), keşkeg aar pişiyo (26-50), anamız 

ıscaøk dökmeyin diye on kere süledi (26-149), toplu toplu giderdik (27-45), gene halime 

yengem gene gene bile iyi dayandı (28-176), hunnarı ben çocu øktum bôle dinnedim ben 

yonan gidince (34-28), üC ōlu vāmış beøkar durarlāmış ôle (34-54), şôle yaptım demiş denk 

gelmedi (34-62), bôle sıracaøk gidiylē (37-74), hiş gômezlēmiş (39-37), çetmi tir tir titrē 

bûle (45-140), bûlecik titrē (45-141), süzcen undan sona bi ġazanın içine süzcen güzel ġalan 

(46-110), ötekinnere dimezlē de unnān ikisinin adını değiştiri değişik sûlerlē (49-21), 

ikişēden iki yüzü bahalı oluyo (51-131), tekirar tezgahta do økurduøk (53-24), ıslarız sona o 

bi güzel yumuşar (55-13), hinci adamlar açı øk açı øk yapıyo (59-54), girdik içeri güzelceme 

tavaf yapdı øk (60-37). 

2.4.4 Azlık-Çokluk Zarfları 

Sıfat ve zarfların önünde miktar bildirerek kullanılan kelimelerdir: 

en ġırsal bölge burasıdır (2-58), bizim buranın zebzesi çoġ güzel olur baġ (11-80), 

ille pire oliy (14-98), çok dövmüşlē (12-43), ben çok hastalandım (14-93), hepsini biliydim 

(15-53), ġaynata ablacı øk da gelince adam bize hep sulü vurudun (17-83), peg oynarlā (17-

154), biraz huysuzdu (18-3), onnā hiç satmazdın (19-27), devamlı başında çoban durmaz 

(18-32), urda istanbulda çok çalışiylā (22-4), ben fazla uyuyamıyom (26-145), økaşta gittim 

ne bilem ben hiş bilmim (27-26), ġalabalı øk çok ġalabalı øk gittik (27-28), en geri ġalmış (27-

41), çok durdu bi altı sene (28-158), boyunun yanına vāmış azcı øk kesmiş (34-128), 

atalardan gelme bi oyundur, sürekli o oynanır (44-30), çok iyi bilir (45-93), senin dedi 

paran çoġ ġıymatlı dedi (51-64), ġızlām çoġ eyidin (53-18), urlāda birez vaøkıt geşdi (60-

11), millet az daıldı (60-36), hep çalışıdı øk ġızım (61-40). 
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2.5. Fiiller 

2.5.1 Fiil Yapım Ekleri 

2.5.1.1 Fiilden Fiiil Yapan Ekler 

-ma-, -me-: Fiillerden olumsuzluk ifade eden fiiller türetir. 

ġalmamıştır (2-17), baøkmadı øk (6-188), bilmemelik (9-89), o økumadınız (14-7), 

økorøkma (14-44), öldürmesin (14-90), basmasın (17-233), gēmemek (25-2), çalmasın (30-

19), olmasın (31-3), duymadım (45-75), azmamış (48-6), törelmemiş (49-8). 

-l-: Edilgenlik ifade eden fiiller türetir 

ġırılsa (2-51), ġarøkıldım (5-241), sarıldı (8-49), döküldü (8-112), dikilmē (11-40), 

depildilē (11-46), söküldü (13-1), böküldü (13-4), üzüliz (14-117), ġurulmuş (15-19), 

kesildînden (15-52), çaøkılsın (17-173), økarılır (18-17), ġullanılan (19-14), varılmaz (25-22), 

økısılmış (25-28), yaøkılıya (26-20), ġoşulurmuş (26-122), boğulmuş (34-27), yı økılmış (34-

114), yinilcez (36-23), yuğuluşmuşlā (41-3), anılsın (45-6), satıldı (49-30), görülecek (60-

10). 

-tır-, -tir-, -tur-, -tür-; -dır-, -dir-, -dur-, -dür-: Faktitif ekidir. 

yapdırıyolllar (5-2), doldurmuşlā (5-305), ġonuştur (6-177), basdıra (11-57), 

bulaşdırılā (5-81), giyindirtmiş (13-43), økuşandırmış (13-43), erdiremedim (13-58), attırdı 

(14-71), ġoydurtmam (5-154), ġurdurmuş (14-78), yutturdu øk (14-104), yazdırız (16-1), 

ya øktırmadı (18-3), kesdirmek (18-7), çekdiroz (19-40), gömdürü (21-42), dûdürmüş (24-2), 

gezdirdi (27-46), oøkuddurusun (27-56), baøktırmazlā (32-11), daøkdırdık (38-11), durdurdum 

(39-51), yazdırdıla (40-60), økaydırı (48-4), üleştirdim (61-59). 

-ala-, -ele-: Kuvvetlendirme eki olarak kullanılmaktadır. İşin belirli aralıklarla ve 

sıklıkla yapıldığını gösterir. 

silkeleyim (5-113). 
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-t-, -d-: Sık kullanılan bir faktitif ekidir. Bölgemiz ağzında ekin ötümlü şekli olan “-

d-” de kullanılmaktadır. 

terledem (5-79), sıyırtdırıyolā (11-49), ālatmā (17-130), aøkıtmış (34-68), 

ġoydurtmam (5-154), økapattı (5-186), eritmiş (5-421), ġızardin (6-99), tünget ceklē (12-87), 

oynadmış (13-27), boşaltmış (13-30), ġuruduruz (16-41), ġaynatırken (16-43), sapıttıøk (17-

80), økapat (24-16), öldürtmüşlē (25-56), aldatmış (34-113), ġaynadırlādın (46-95), 

ġurudursun (55-9), gözetmeyiz (59-85). 

-n-: Dönüşlülük ve edilgenlik ifade eden fiiller türetir. 

ġavzanırız (5-281), dinnenirmiş (5-337), dı økanmış (6-108), paralanmış (13-26), 

çırpınmış (13-26), toplanmış (14-5), hastalandım (14-93), yaøkalandırılā (15-46), ġarşılanır 

(16-22), boşanır (17-44), taøkınırız (17-116), tartınırlā (17-119), bağlanırlā (17-156), 

çekindiklēnden (17-216), yı økanmā (17-222), økırøklancam (17-226), dağılınır (19-67), 

kitleniymiş (24-8), görünmicesen (25-13),  dendi (26-59), haşlanırmış (26-148), økapanır 

(32-14), boşanmış (39-26), tükeniyo (40-48), baøklanıyo (46-118), ġonur (49-94), 

doøkunuyodu (53-29), gizlenmek/saøklanmaøk (59-40), økapandı (61-36): 

-r-: İşlek olan faktitif eklerindendir.  

bişirdik (5-134), doyursun (5-422), bişiririz (7-26), geçirdik (14-109), geçircen (17-

228), yatırız (17-245), yatırı (28-88), ġaçırdılā (34-103), dourmuş (40-77), çüvürmek (51-

213). 

-ş-: Birlikte ve karşılıklı yapma anlamlarında fiiller türetir. 

toplaşmış (5-359), āleşîmiş (6-182), sızlaşîmiş (6-183), annaştı (8-13), økarıştırıyo 

(9-77), toplaştı øk (9-118), sözleşiolā (11-58), ġoleyleşdi (12-57), buluşmuşlā (14-58), 

bayramnaşmā (14-139), datlaşdı øk (14-142), ġarışmış (15-47), yanaşır (15-55), şılaşıyor (17-

22), paylaştı øk (17-85), dağılışırlā (17-154), yaøkışsın (7-234), sı økışmasın (21-9), davuluşur 
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(21-17), tenbîleşmişlē (34-59), anleşîlē (35-1), tutuşmuş (39-60), sı økıştın (45-143), bouştulā 

(51-13). 

-der-: İşlek olmayan bir faktitif ekidir. 

sönderdi (8-117). 

-z-:İşlek olmayan, bölgemiz ağzında yalnızca “em-” fiilinde karşımıza çıkmaktadır. 

emzirip (14-29), emizdirilē (48-39). 

-ar-: Eski Türkçeden beri kullanılan faktitif eklerinden biridir.  

çı økaram (14-70). 

2.5.1.2 İsimden Fiil Yapan Ekler 

la-, le-, na-, ne-: İsimlerden yapma, olma ifade eden fiiller türetir. 

nişannadı (5-19), toplanmış (14-5), økaşı økladı øk (14-84), temizlendim (17-236), 

serinletirlē (21-23), yapşaøklandı (8-24), bazarlarlādın (6-130), datlaşdı øk (14-143), tabutladı 

(21-4), taşladısa (21-41), cannandırdım (25-52), ġocaøklaşır (3-62), boyuncaøklaşır (3-63), 

ırahatlaşıvarı (5-129), sulamā (5-278), sou økladı (6-160), alazlanıyor (4-1), topaøkladı (8-

117), çapalana (11-47), çıtladı (11-69), tabanlamaøk (4-3), sürgülemē (14-86), cannanmış 

(13-30), annadın (15-67), araøklā (17-175), økırøklancam (17-226), peslēsin (18-28), annayan 

(5-121), sulanır (20-20), tabutladı (21-4), saøkladı øk (26-96), haplamazsın (26-128), patladır 

(27-58), ihtiyarladı øk (28-154), ġucaøklamış (28-194), paøklāsın (28-233), boncu øklanır (31-

11), tınnadı (34-85), çı økılanmış (37-23), ünneriz (43-62), pırøkaladım (45-214), hallanır (46-

83), dinnemezdik (49-38), serinnemiş (61-24). 

l-: Sıfatlardan olma ifade eden fiiller türetir. 

økısalmā (5-141), yassıldoz (19-30), ġoyulcaøk (46-117). 

ar-, er-: Renk isimlerinden olma diğerlerinden yapma ifade eden fiiller türetir. 
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sarardı økça (5-220), everdik (14-116), barøkardı øk (14-116), bolardı (51-144). 

da-, de-: Yansıma kelimelerden olma ifade eden fiiller türetir. 

patırdamış (12-29). 

al-, el-: Genellikle sıfatlardan olma ifade eden fiiller türeten bir ektir. 

dinelip (15-28), buŋalanlā (51-37), økartalmaøk (59-136). 

a-, e-: İsimlerden olma yapma ifade eden bir isimden fiil yapma ekidir. 

oynādı øk (17-12), beŋzemez (17-141, økapattırılā (17-169), økapat (24-16). 

sa-, se-: İsimlerden olma yapma ifade eden fiiller türetir. 

susamışlā (25-10). 

øø øøkır-, kir-, øø øøkur-, kür-: Yansıma kelimelerden fiiller türeten bir ektir. 

hayøkırlā (28-86). 

øø øøk-, k-: Olma ifade eden fiiller türetir. 

gözükürmüş (28-192). 

2.5.2 Şahıs Ekleri 

2.5.2.1 Zamir Kökenli Şahıs Ekleri 

Yazı dilimizdeki gibi geniş zaman, şimdiki zaman, duyulan geçmiş zaman, gelecek 

zaman, istek ve gerekliliğin çekiminde kullanılır. Bu ekler bölgemiz ağzında şu şekilde 

kullanılmaktadır: 

1. Teklik Şahıs: -ım, -im, -um, -üm, -ın, -in, -un, -ün 

giderin (25-5), çektiriyom(27-17), yatarın (6-181). 

2. Teklik Şahıs: -sın, -sin, -sun, -sün 

alırsın (26-43), görmüşsün (1-37), yiyosun (9-40). 
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3. Teklik Şahıs: Eksiz olarak kullanılmaktadır. 

gelcek (34-46), dolcaøk (51-53), ġarışdırmış (8-135). 

1. Çokluk Şahıs: -ız, -iz, -uz, -üz 

ya økıyoz (38-1), unutmuşuz (59-12); ağları øk (3,1). 

2. Çokluk Şahıs: -sınız, -siniz, -sunuz, -sünüz, -sıŋız,-siŋiz, -suŋuz, -süŋüz 

biliyosuŋuzdur (5-83), yenēsiniz (45-41), diyosunuz (17-258). 

3. Çokluk Şahıs: -lar, -ler, -lā, -lē 

bilmezlē (40-14), økoyuyolar (57-5), ekiylē (6-135). 

 

2.5.2.2 İyelik Kökenli Şahıs Ekleri 

Yazı dilinde olduğu gibi görülen geçmiş zamanla şart kipinin çekiminde kullanılır. 

Bu ekler bölgemiz ağzında şu şekildedir: 

1. Teklik Şahıs: -m 

diktim (13-1), çalāsam (22-31), giydirdim (53-31). 

2. Teklik Şahıs: -n 

içmedin (11-4), annadın (15-37), boğuldun (34-150), . 

3. Teklik Şahıs: Eksiz olarak kullanılmaktadır. 

sarıldı (8-49), tutdu (36-32), diziverdi (40-46). 

1. Çokluk Şahıs: -k, -øk, -ı øk, -ik, -uøk, -ük 

görmedik (39-88), alsaøk (51-72), økurtuldu øk (12-72). 

2. Çokluk Şahıs: -nız, -niz, -nuz, -nüz 

gördünüz (12-16), ġaçırsanız (34-7), .virdiniz (51-5). 
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3. Çokluk Şahıs: -lar, -ler, -lā, -lē 

økaldırdılar (3-57), baøksalā (49-81), beyendiler (58-3). 

2.5.3 Şekil ve Zaman Ekleri 

2.5.3.1 Basit Kipler 

2.5.3.1.1 Geniş Zaman 

Geniş zaman eki olarak -r, -ar, -er, -ır, -ir, - ur, -ür, -ā, -ē kullanılmaktadır. 

1. teklik şahıs: -rım, -rim, -rum, -rüm, -arım, -erim, -ırım, -irim, -urum, -ürüm; -rın, 

-rin, -run, -rün, -arın, -erin, -ırın, -irin, -urun, -ürün. 

bilirin (2-19), sadece u ġırmızı melikiyi alırın (5-153), bunu ben dolaşır durun mu 

(5-229), üşürün (5-287), uyøkuya yatarın, ġaøkmam (6-181), çekişirim ben de gülüvuru bene 

(8-9), ben dōru ġonuşurum baøk (8-21), bi yumurta çaøkarım ben (8-103), alarım elime işeyi 

(8-104), oynaøka evel ġızımız manileri bilerin ben de (17-14), üç günde dört günde bi çivt 

örün (27-5), akşamki yedimi bile bilmirim ben ġızım (27-27), ġarı keserin seni dimiş (34-

126), yani sen buna soøkmam yengenin yanına (45-131). 

2. teklik şahıs: -rsın, -rsin, -rsun, -rsün, arsın, -ersin, -ırsın, -irsin, -ursun, -ürsün, -

āsın, -ēsin 

paran yoøksa öbür dünyayı boylarsın (2-48), sabālēn unu yumurusun (8-99), 

bazlamada duz ġoyāsın acı øk (8-102), bi yalacan yedi cin dev çı øka demiş (14-44), ġıza eşya 

alırsın bôle giyim økuşam (17-99), kendince bûle tatlı ġuyāsın (17-100), keşke alırsın 

pazardan, yı økarsın, tencerede økaynatırsın (26-43), ölcēni bilsen hanı mezarını ġazarsın diye 

bi laf var (26-61), sen misafirinnen ilgilenirsin ölü gittikten sonra (26-79), her türlü ona da 

geze gibi her türlü yemek yaparsın (26-82), bi ya økmazsın ekini (26-126), bırçaøk yolmā 

gidēsin (28-23), ondan sona yarı økırøkını yapāsın (28-101), ondan sona sā ayānı atāsın 

girēsin içeri, ateş başını öpēsin, orā para atāsın (28-130), burġuyu bilirsin (45-124). 
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3. teklik şahıs: -r , -ar, -er, -ır, -ir, -ur, -ür, -ā, -ē 

habar salınır (1-25), köy hayırı her yerde olur (1-40), aøkça aøkça çiçek açar (5-139), 

onu hayvan yiyemez (5-219), iftara çağırır (7-31), oliy mi o ġadan şunnan bunnan doyar mı 

(7-53), sene dünya ġadā para vere eline demiş (14-42), yerini belli yapmadı da ġayboldusa 

gömemes, zaman yaøkınsa gömē uzaøksa bilemes saten (21-42), ôle yas tutulmas (26-99), 

ūlan sütten kediyi økuvmaz (26-168), āza gelen sepilir (48-3). 

1. çokluk şahıs: -rız, -riz, -ruz, rüz, -arız, -eriz, -ırız, -iriz, -uruz, -ürüz; -rık, -rik, -

ruk, -rük, -arık, -erik 

öldü mü başına otururuøk (3-1), toplanırı øk yaşlı gelir evmizin ocaı derik, yaşlıları 

topları øk, allahın emrini anarı øk bi, allahın emrini andı øktan keri (3-25), şaøkır şaøkır yiriz (5-

167), bereket yāmadı mı lo økma pişiriz, hayır yaparız (14-22), düünün başladī günden 

keşkek döveriz (16-5), bu ġızının bu ōlunun bu torununun diye çiçek ġuruz üstüne (17-

218), kendimizden fazlası satmaøk bilmeyiz (18-22), bunnarı da suvanna ġavırız (19-2), økari 

bilmen økari ûle yapādı øk (28-110), sabāla saat beşde økal økarız işde ôle (53-14), tālada bāçada 

oraøk çapa ġazarı øk (54-21), çaput balları øk (59-119). 

2. çokluk şahıs: -rsınız, -rsiniz, -rsunuz, -rsünüz, -arsınız, -ersiniz, -ırsınız, -irsiniz, 

-ursunuz, -ürsünüz, -ürsünüz, -āsınız, -ēsiniz 

ġıyıp ġıyıp ġıydırısınız (5-3). 

3. çokluk şahıs: -rlar, -rler, -arlar, -erler, -ırlar, -irler, -urlar, -ürler; -llar, -ller  

Geniş zamanın üçüncü çokluk şahıs çekimi sırasında r ünsüzünden birinin düştüğü 

sıklıkla görülmektedir. Ancak bu düşme konuşmacılara göre farklılık göstermekte bazı 

konuşmacı şahıs ekindeki r’ yi bazı konuşmacı ise zaman ekindekini düşürmektedir. 

ġurban bayramında mezerliğe giderler (1-12), ġırıma giderler (2-34), ev süpürseŋ 

tozlu diller (3-37), eşig öptürürler (3-55), sona yemek üzerine ekerlē nana, maydanus gibi 

(5-135), økale diye sorālar(5-293), îtiyar neneler patik örü (26-53), hamilesen meftaya 
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öldûne baøktırmazlā (32-11), bayraøktarlān eline økına yaøkarlā (37-21), eee on iki gün sonra da 

aşure økaynadırlar, şey yapallar (59-59), deller (59-191). 

2.5.3.1.2 Şimdiki Zaman 

Şimdiki zaman eki çeşitlilik gösterir. -yo; -ya; -or; -i, -iy; -yi şekilleri tespit 

edilmiştir. Ancak bu şekillerden -yo ve -i, -iy, -yi daha yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

-yo:  

1. teklik şahıs: -yom, -ıyom, -iyom, -uyom, -üyom; -yon, -ıyon, -iyon, -uyon, -üyon 

ôle bi gezdirip geliyodum (5-234), ben buna idare olmuyom (5-442), bunu ben 

seviyon da buna ben varcen denmezdin u zaman (9-64), zalım almanya diyom (13-9), ġızım 

adın ni bilmiyom da (16-26), hepsine ayrı ayrı ālıyon ālıyon da mani sôliyon (17-19), ordan 

biliyom öldû seneyi (17-90), ben fazla uyuyamıyom (26-145), geceleri uyumuyom (50-3), 

derelēden fındı øk çıbī getiriyom (51-57), økabul ediyom (59-19). 

2. teklik şahıs: -yon, -ıyon, -iyon, -uyon, -üyon, -yoŋ, -ıyoŋ, -iyoŋ, -uyoŋ, -üyoŋ, -

yosun, -ıyosun, -iyosun, -uyosun, -üyosun 

ōlum sen økaça indiriyon, yövmiye økaça alıyon sen (5-212), varıp görebiliyoŋ (5-

351), susam yiyosun (9-40), içiyomuŋ (11-106), gine sarardıyon (17-189), barmaøk aralāna 

şiy ġuyuyon ya (17-191), çörek otu atıyon içinde ġaynıyo (17-224), çocūn annesinin ne 

ġadā eşyası vāsa daşıyon emme evin eşyasını daşıyamıyon økun (17-232), ya økın aøkrabalānı 

çağırıyon (18-4), ilkintide keşkek yālıyon tuzluyon işte keşkē (26-38), ne aøklına gelirse 

økoyuyon aşureye (26-41), bütün sesimizi alıyon (55-20). 

3. teklik şahıs: -yo, -ıyo, -iyo, -uyo, -üyo 

yani bôle oluyo (1-21), parası yo øksa ölüyo (2-50), benim ġol acıyo (5-94), ordan 

geri gidiyo (11-8), hinci tüccar da gelmiyo ġari. sözleşiolā hemen gelio (11-58), bi atıyo 

kendini (12-34), ġocaġarılā cazı oluyo ya (14-61), ġızı da gēmiyo ya (16-36), økafalā ermiyo 
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zaten (17-80), mesela hafızlā geliyo, mevlid o økuyolā (26-19), ya ya biliyo o baøk çoøk bilior 

orlarını (28-11), iş tükeniyo mu (40-47), işde bôle økırøk günde bütün babasının malını 

bitiriyo (41-9), şindi alayın içinde bi tenesi økoyun güdüyo dedenin biri (45-57), belli oluyo 

ya baøklalanıyo ya (46-118), ondan sona şindi haziran ayı içinde buna hayır yapılıyo (52-

17). 

1. çokluk şahıs: -yoz, -ıyoz, -iyoz, -uyoz, -üyoz 

ôleden sona da gidiyoz canım (5-49), çulunan ġıyılānı bi dikiyoz (5-70), bunun 

altına soøkuluyoz (5-271), biz patırdısını duyuyoz diyolā (5-371), biz bilmiyoz da (9-3), işde 

onu ġaldırıyoz yiyoz (9-20), baøk biz televizyonlādaøøkını görüyoz (17-5), biz ôle oynuyoz 

(17-14), økadın dourcaøk da økına ya økıyoz (17-200), yiyoz banoz da duza (19-7), lanġır lanġır 

döküyoz (26-113), kül üstünden atlamıyoz işde ûle (26-129), ocāmızı yaøkıyoz, çayımızı 

demliyoz, içiyoz (38-1), halıcılı øk yapıyoz (40-3). 

2. çokluk şahıs: -yonuz, -ıyonuz, -iyonuz, -uyonuz, -üyonuz; -yosunuz; -yosuŋuz, -

ıyosuŋuz, -iyosuŋuz, -uyosuŋuz, -üyosuŋuz, 

sizlē biliyosuŋuzdur (5-83), çember mi diyonuz bunnana (17-156), seten diyosunuz 

aşalāda (17-258). 

3. çokluk şahıs: -yolar, -ıyolar, -iyolar, uyolar, üyolar; -yollar; -ıyollar, -iyollar, -

uyollar, -üyollar. 

Şimdiki zaman üçüncü çokluk ekinin çekiminde sondaki r sesinin düştüğü örnekler 

fazladır. Bazı merkezlerde gerileyici benzeşme ile -yollar, -yollā şekilleri de tespit 

edilmiştir. 

økırġ elli tane yazma atıyorlā (1-27), elbise yapdırıyollar (5-2), namaza da yaøkışır 

oyuna da yaøkışır diyolā (5-4), ġızılcı øk kövü demiyolā kürendere (5-262), orda ġoca yaŋışlı 

diyolar (5-335), bubası felen biliyollā (5-370), hinci ne türkü sôlüyolā ne oynuyolā (9-119), 

çiçek felan ekiyola bazen hayvannara (11-24)ekmeklēn üslēne etli etli yapıyolā (16-4), 
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osmanpazarı şehrinden üç kişi geliyolā (29-3), økali onu isteyip de mi yaptırıyolā (32-7), 

hinci ġari ya bicik douruyola ya ikicik (40-76), yasaøk a ekinneri sattırmıyolā (51-79), økır øk 

suyundan bi de økomşulara filan daıdıyolar ġaliba (57-10). 

 

-ya: 

Örneklerine az rastlanır, derleme yapılan kişinin konuşmasında bile tutarlılık 

gösteren yaygın bir kullanımı yoktur. Üçüncü teklik şahıs çekimi tespit edilebilmiştir. 

3. teklik şahıs: -ya, -ye 

ekseriyetle ġoca ġarılā toplıya bunu bi çuval bôle (5-143), bazı yıla baøkıye (5-200), 

bizim ġaribe benziye dimiş (22-22). 

1. çokluk şahıs: -yez 

işte bōle duyez biz, bōle biliz (14-20). 

3. çokluk şahıs: -yalā, -yelē 

otları toplıyalā (5-143). 

 

-or: 

Bu şekil “-yor” şimdiki zaman ekinin başındaki “y” nin düşmesiyle oluşmuştur. 

Bazen sondaki “r”nin de düştüğü görülür. 

3. teklik şahıs: -or, -o 

ondan sona gido, vero, teslim vero ġari sözleştî tüçcara (11-59), bazı balle yapdırıo 

bazısını getiriyo (12-57), para yolluo baøkın bunnā kendinize diye (13-8), ben çoġ ġonuşmā 

gelmo (13-22), ya ya biliyo o baøk ço øk bilior orlarını (28-11), de ondan yaşım küççük geloru 

(28-47). 

1. çokluk şahıs: -oruz, -oz 
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aha telefonāna ġonuşoz (13-6), hani o zamana biz bilmoruz da anam ôle dedi (28-1), 

çalışamoruz økari canım (28-34), süpürmek istiyoru, yı økamaøk istoru işte ôle ūraşoruz (28-

35), şurdan yan yoldan geloruz (28-50). 

3. çokluk şahıs: -orlar, -olar, -orlā,  

çay gibi içiliolā (13-81), şindi aramorlā ġızım onu (28-91). 

 

-i, -iy, -yi: 

1. teklik şahıs: -im, -yım, -yim, -yum, -yüm,-ıyım, -iyim, -uyum, -üyüm; -in, -yın, -

yin, -yun, -yün,-ıyın, -iyin, -uyun, -üyün 

diyin (6-217), şey diyim sen duymadın mı diyim (6-15), hatırlamaøk istemiyin 

diyenne saten hepsini davıdırlā (21-39), taa çok bilin emme kimersini aøklıma getiremin (25-

58), şimdi öremim (27-115). 

2. teklik şahıs: -ın, -in, -un, -ün, -ıŋ, -iŋ, -uŋ, -üŋ; -yın, -yin, -yun, -yün, -ıyın, -iyin, 

-uyun, -üyün 

yav sen nası idare oluŋ buna ya (5-441), yetmiş beşe verin dölümünü (7-41), baøklayı 

biliyin mi hinci baøklayı (9-43), sözüm sana buraya vilayetine gelene ġadā parasız gelin (11-

16), balle yapdirin hayvannara (20-33), baøk aldır unnarı, aldırimin (22-9), keşken içine 

ġarışdırıyun (26-47), bi tek sen vāsın demiş, ben özenin (39-44), ben nası duyadım biliyin 

mi (49-43). 

3. teklik şahıs: -i, -iy, -yi 

günnük yövmiye hesap ediy (2-38), şeerden aliy (6-87), çaltılara furdu furdu tırpanı 

kesmiy (14-121), herif istiy, veriyo, ōlana ġız buliy, ôle viriyolā (19-55), tabi ūlan boynunu 

içine çekiy (25-42) sona düvün bitiy (37-55), ġayġısız olunmeyi (46-30), emme 

kemiklenmiy u çocuk u zaman (46-82), isimneri böyüklē veriy bizim (49-22), u da ġız da 
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burda hayvancılı øk yapiy (53-22), hayvana altıda økaøkıliyi (54-3), vaøkfa duası olmadı øktan 

sona hacı olunmiy (60-2). 

1. çokluk şahıs: -iz, -yiz, -iyiz 

biz ore gidip geliz (2-21), paramıznan do øktura gidik (2-45), bizim tarlamız 

olmadīndan bizlē içinden çı økamiz (7-49), bōle biliz (14-20), biriniz birinin yanına biriniz 

birinin yanına gidiz (20-7), pek gitmē canım istemiy (46-12) baraøk babanın tarihini bilmiz 

(52-1). 

2. çokluk şahıs: -iniz 

neden bilminiz dedi (14-8). 

3. çokluk şahıs: -iyler, -iylē, -iyiler, -iyular 

elli ikide ayrı oøkudiyiler (1-9), keçi bile güdiylē (20-42), yalnız hayvannar çoøk 

økaçtīnan çoøk økış olur diyular (26-140). 

2.5.3.1.3 Görülen Geçmiş Zaman 

Görülen geçmiş zaman için -dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü kullanılmaktadır. Bu 

eklerin bazan ötümlülük-ötümsüzlük uyumu dışında kullanıldığı görülür. Ekin ötümlü 

şeklinin kullanımı yaygındır. 

1. teklik şahıs: -dım, -dim, -dum, -düm, -tım, -tim, -tum, -tüm 

yedinci ay çı øktım (2-36), emine silkti de ben de ġapçı økladım (6-25), burda ben 

ġaldım (6-216), ben ōlanı acıcı øk bi şey gördüm (8-50), isdanbulda onu ben bıraøkdım (11-

14), ben ondan geyinmedim dimiş (22-20), una bile do økuma giydirdim ben (53-31), bôle 

bizim gelenēmiz görenēmiz diye alını da salladım (58-2). 

2. teklik şahıs: -dın, -din, -dun, -dün, -tın, -tin, -tun, -tün 
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sen içmedin yalım çay (11-4), sālında bi yardım yapmadın mı demiş (12-9), 

gediklēden aştın gittin (17-75), sen niden giyinmedin dimiş (22-19), økaşı økla verdin 

çomçayla aldın (59-197). 

3. teklik şahıs: -dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü 

Üçüncü teklik şahıslarda görülen geçmiş zaman ekinden sonra “-n” türemesine 

rastlanır. 

pamı økdan geldi oøkula gitti (2-65), emine silkti de ben de ġapçı økladım (6-25), hemen 

geldi de boynuma sarıldı (8-49), istiyince ōlan da oøkiyidin tabi ġazanamadın (15-60), her 

yanı gezdirdi (27-46). 

1. çokluk şahıs: -dı øk, -dik, -duøk, dük, -tı øk, -tik, -tu øk, -tük 

sona burdan ġavurlān götürdû adamnan ismini yazdırdıøk (5-346), oøkumadan ġaldı øk 

bûle (6-2), ben gittim urē de hamama gitmedik (12-81), bi saat olmasını bekledik (19-24). 

2. çokluk şahıs: -dınız, -diniz, -dunuz, -dünüz, -tınız, -tiniz, -tunuz, -tünüz 

kittiniz mi balatlıya felen hiç (11-87), hiç mezerlikte o økumadınız mı dedi (14-7), 

buradan ġavurlara siz burdan ekmek virdiniz diye (51-5). 

3. çokluk şahıs: -dılar, -diler, -dular, -düler, -tılar, -tiler, -tular, tüler 

ayırdılā ġari (5-28), bunnarı yazdılā, çizdilē (5-333), bi haftada çalıştılā urlāda (5-

424), türkü yakdılā (34-42), yenge dedîni senin çok güzel beyendiler dedi (58-3). 

2.5.3.1.4 Duyulan Geçmiş Zaman 

1. teklik şahıs: -mışım, -mişim, -muşum, -müşüm; -mışın, -mişin, -muşun, -müşün 

ġalmışım ben (28-22), işte üş günnükkene ġāmışım anamdan (61-1). 

2. teklik şahıs: -mışın, -mişin, -muşun, -müşün 

iyi sarmışın demiş (5-105). 

3. teklik şahıs: -mış, -miş, -muş, -müş 
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bacā ġırılmış (5-101), neyle yaptısa onu halçıla yapmış, sarmış ayā (5-102), bi de 

hecaza varmış gelmiş diyo (5-257), ġuyu şeklinde eşmiş (5-298), urē dura burē dura simava 

yu økarı yörümüş (5-395), teslim etmiş tütünneri (11-23), hızır bi at yetiştirmiş (22-13), 

gelmiş burē baraøklā köyü denilen yere yerleşmiş (52-5) adam kendini yaøkmış işey etmiş 

gömdürmüş (53-55). 

1. çokluk şahıs: -mışız, -mişiz, -muşuz, -müşüz, -mışıøk, -mişik, -muşuøk, -müşük 

anane gelenek göreneklerimizi de unutmuşuz (59-12), faøkat biz azcı øk geş vāmışı øk, 

her taraf dolmuş (60-30), biz üş dene ġāmışı øk (61-2). 

2. çokluk şahıs: -mışınız, -mişiniz, -muşunuz, -müşünüz 

genşleri işey bizden iyi davranmışınız siz ya dimiş ġavurlā (46-64), dedi ekini 

almışınız dedi (51-89). 

3. çokluk şahıs: -mışlar, -mişler, -muşlar, -müşler 

Ekin “r” ünsüzü düşer ve yaygın olarak uzun ünlülü şekilleri kullanılır. 

gitmişlē urda unun u eşyalānı felen yaøkmışlā ġavurlā (12-55), cemili öldürmüşlē 

(15-46), yandine ġabire gömmüşlē ikisini de ayrı ayrı (24-11), hani onnā økāşı çı økmışlā (28-

9). 

2.5.3.1.5 Gelecek Zaman 

Bölgemizde kullanılan gelecek zaman ekleri -acaøk, -ecek, -caøk, -cek’ dir. 

1. teklik şahıs: -cam, -cem, can, cen 

gitcen (9-61), økırøklancam (17-226), cellet etmicen dimiş (23-12), ben bubacīn 

yanına gitcen (25-4), te evelkinnen tüylēni bilemicem başka hani (28-36), ben seni alcan 

demiş ordan gelirken (45-90). 

2. teklik şahıs: -can, -cen, -acan, -ecen 
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tavşanı āşamacaøk dolaşdırcan, furabilirsen furcan (5-226), ertesi gün gelin gitcen uri 

(8-73), buna dedi istanbula ġadā sen götcen dedi (11-11), nerde incedin dimiş (15-7), u 

ġızım økırøk delikten geçircen (17-228), perşembe günneri cuma günneri mezeri zirayet itcen 

(21-34), onu kendin şeyine baøkcen (26-51), git alevi köylerine baøkacan bütün dağda 

tepededir (59-38), mecbur tutcan orası gelesiye napcan evde mi durcan (7-39), mevlid 

oøkutcan denir, hayvan kescen denir (30-11), ille satcan, ne ġadā alcan (34-90) undan sona 

unu süzcen (46-116). 

3. teklik şahıs: -caøk, -cek, -acaøk, -ecek 

Ek “nolceg” örneğindeki gibi ötümsüz şekliyle nadir olarak kullanılmaktadır. 

mayıs birde sezon bitecek (2-37), aşādan ōlan gelmese nolcaøk (6-241), kim gitcek 

urlara sorcaøk (8-38), dışarı gitcek (12-2), hapsine u zaman kim ġoycek hapse unnarı (12-

82), sona hapse girse nolceg (12-83), baøkam benim bıyı økları kescek mi (13-65), burē odaya 

ġucaz da odadan gitcek demiş (14-112), beş sene dört dört mü olcaøk (17-21), işde bu ayın 

sonlānda ekip iki olcek (20-14), çeşmiden suy doldurcaøk (22-17), ama napsın dayanılcaøk 

(28-177), çünkü neden, seni beslēcek, bebeksin sırtında (45-32), otuz økıtımdan yuøkarı 

olmaycaøk (51-68). 

1. çokluk şahıs: -caz, -cez 

gine tarla tutmā ġayırcaz (7-39), babam öldü ikindi sona hemen hoca dedi bunu 

gömcez dedi (21-3), hālā daa yollucaz baøk adama (51-61). 

2. çokluk şahıs: -cāsınız, -cēsiniz 

üç sayfa dört sayfa yazı yazıcāsınız (5-47). 

3. çokluk şahıs: caøklā, ceklē 
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üçüncüde annaşcaøklā ġali (8-1), nerdese parayı alceklē (9-7), biz urdan burē 

getceklē diye baøkiz (14-111), bunu da öldürceklē (15-46), bizim çocuøklā da yapcek, napcek 

iş yapmadın mı, økapı dışarı yapcaøklā gülüm (22-46). 

2.5.3.1.6 Emir Kipi 

Emir kipi ile istek kipinin kaynaşmış olarak kullanıldığı görülür. Çoğu kez istek 

fonsiyonunda kullanılmaktadır. 

1. teklik şahıs: -am, -em, -an, -en, -ım, -im, -ın, -in 

yatem (5-287), ben urde oturem baøk burē gelem (5-34), içerdekini ne yapam canım 

(5-124), ben napim masayı (8-142), ben alin gelin gidin de demiş (14-74), ben söylin sen 

yaz u vaøkıt manileri (17-14), ne bilen ne ördûnü (27-14), ne bilem ciğerime hiç gitmedim 

filme filan taa (27-16), økaşınıyim demişlē (34-60), sona gelir, bi ben çolūmnan çocūmnan 

ġonuşen der (40-24), nasıl unudayım seni (50-13), sabah namazı faøkat namazı ġılāøkan 

sarayın şorasını şôle yaptırim (52-38). 

2. teklik şahıs: Eksiz olarak kullanılmaktadır. 

geti geti parayı geti (5-420), gitme olan tanırlā (9-114), ge burē demiş (12-48), 

ālama sen (12-49), şu ġolundaøkı saatı çı økar demiş (12-76), ülen demiş økal øk hadi (12-77), 

hiç økorøkma (14-44), enki yüsüü ve baøkam (14-61), baøkma gözüm yollara (16-34), bigadıç 

davına baøk (17-54), økapat baøkam bu sen (24-16), dön ardına baøk yarim (28-82), gece saøkız 

çîneme (32-12), önce içinden bi şey yap de sona ġonuş dışından, tasavurla önceden (33-21), 

çorba yap dimiş, fasile bişir, falan bişir feşman bişir (34-80), madem diyo, tiflisi metet (41-

24), şunu ya økala (51-204). 

3. teklik şahıs: -sın, sin, -sun, sün 

allah bu günümüzü aratmasın (16-17), hayırlı işeylē damatlā vēsin demiş (8-39), 

nazar ermesin (26-142), onu dinnesin (28-93), ikimizin de adı anılsın diyor (45-6), allah 

hana eskilere göstermiş bize de göstermesin (46-77), økulaøkları çınnasın (59-74). 
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1. çokluk şahıs: -am, -em, alım, -elim 

e yi iç terledem (5-79), şu ōlanı yedinci ġat dibine attıram demiş(14-62), su 

şerbetten, hoşaftan dolduralım da içelim dimiş (25-65), şindi açcı øk elin ayān økırıldı mı aha 

buna nazar ermiş, økal øk oøkudam bi (27-54), økaşınıyim (34-7), ġaçıram demişlē (34-7), 

geçem gelin övmesine (34-28), tarımdan bahsedelim mi (45-7), bıraøkam dimişlē (51-18), 

diyelim benim çocūm askere gitmiş (59-9), şeydem dedim, alam dedim (61-20). 

2. çokluk şahıs: -n, -ın, -in, -un, ün; -ŋ, -ıŋ, -iŋ, -uŋ, -üŋ 

bi de güümcü çaırın (5-421), bi hayvan bulun (5-437), candarmalā gelî dağılışın (6-

6), bi daa felencenin ġızını gedirin burē yatırın yatāndan kendinden (14-47), mēmede habar 

salın, mēmed gelsin bene inne vursun (14-101), bubacı øk şindik götmen çocuklān içine 

demiş (14-112) siz økusura baøkmaŋ økızım dedim (14-146), görünmen hemen siz de 

dürbünnen görerlē bizi dermiş (15-41), para verin baøkam biz çiçekleri gettik (17-177), ıscaøk 

dökmeyin (26-149), hani şey yapmayın demiş (28-12), onu demiş oøkula almayın (28-22), 

doøkanmayın nerimana (34-45), siz bi oturun da ben bi namazımı ġılen gelen (40-50), buna 

dedi yālı yidirmen demiş (46-44), biri geliymiş ġavurlara ekmek virmeŋ (51-6), 

çamaşırlānızı değiştiriŋ (51-121). 

3. çokluk şahıs: -sınnā, sinnē şekilleri mevcuttur. 

ġabarsınnā (28-37), økaøk yimek yap yisinnē (34-125). 

2.5.3.1.7 İstek Kipi 

İstek kipi ile ilgili örnek tespit edilememiştir. 

2.5.3.1.8 Şart Kipi 

Şart kipi olarak yazı dilindeki gibi -sa, -se kullanılır. 

1. teklik şahıs: -sam, -sem 

bi de bunnarı yollasam (46-2). 
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2. teklik şahıs: -san, -sen 

yapmasan da burda oturup durması da eyi olmiy (7-47), økurtarabilisen økurtar demiş 

(15-49), işte allahın vergisi baøksan ya (19-7). 

3. teklik şahıs: -sa, -se 

vermezse økız økaçā økali (9-59), bubası ġız ne isterse unu alıyo (9-76), anem bari 

duymasa (9-105), bu havta gelse alcekdi bizim ōlan pareyi (11-22), ne olursa onu ekiyola 

(11-24), ġurudulursa şerbed oluyo(11-33), su ġızım sôle bi çıøksa gelse demiş (13-45), ġızım 

beni görcēn gelîse (17-53), yani kendi yapam dēse. istēse (17-202), gēmemezlik etmese ya 

de mi (28-144), yayøkacaøk istese (51-197). 

1. çokluk şahıs: -saøk, -sek 

ne gördüysek aldı øk (27-45). 

2. çokluk şahıs: -sanız, -seniz 

beni demiş götseniz ya, türkiyeye ġaçırsanız ya (34-7). 

3. çokluk şahıs: -salar, seler 

ilkintiye yetiştiremicek gibi olursalar ilkintiden sonra ölü şēdir, gömülür (26-63). 

2.5.3.1.9 Gereklilik Kipi 

Gereklilik kipi için -malı, -meli kullanılmaktadır, metinlerde bu kipe ait bir örnek 

bulunmaktadır. 

memleketini sevmeyenin økafasını uçurmalı demiş (41-25). 

2.5.3.2 Birleşik Kipler 

2.5.3.2.1 Hikaye Birleşik Zaman 

“Ağızlarda, Muğla, Uşak, Kırşehir, Gaziantep, Bartın bölgelerinden derlenen 

metinlerde, görülen geçmiş zaman ekinin geniş zaman eki üzerine getirilmesi ile yapılan 
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birleşik çekimlerin 3. teklik şahsında sonda bir “n,ŋ” ünsüzünün kullanıldığı 

görülmektedir.”68 Bölgemiz ağzında geniş zamanın hikaye birleşik çekimi yanında şimdiki 

zaman, görülen geçmiş zaman ve gelecek zamanın hikaye birleşik çekiminde, 3. teklik 

şahıslarda “n” ünsüzünün kullanıldığı görülür. Bu türeme geniş zaman çekiminde üçüncü 

çokluk şahıslarda da vardır fakat 3. teklik şahıstaki kadar sık görülmez. 

 

Geniş Zamanın Hikayesi 

1. teklik şahıs: kendim işden ġayıttan devamlı tantellen ūraşırdım (38-19). 

3. teklik şahıs: kesilirdin (8-79), vaktı olmayan yapmazdın (9-86), hinci ni vā, 

cennettesiniz siz derdin (39-90), onun altında oyun türkü olurdu eveli (13-15), geçen bunnā 

sayardı (26-42), datlı yerine onu ġonurdun (28-240), ġızlā da ġaçardın (40-36), düyün 

cemiyetlēnde o adam gelirdin (43-20), eveli fistan olurdun (46-112), o iki kişiyle 

oynanırdın (57-7). 

1. çokluk şahıs: bizler türkü bilmezdik (3-34), unnarı o økurduk yazādı øk (5-45), ilkin 

unnarı bilmezdik (6-120), ni günnē geçirdik a ġızım (14-108), bene vuradı ben una vuradım 

inne (14-130), yani bedava ekmek veridik (45-51). 

3. çokluk şahıs: o ibram dayıyı bulurlādı (5-88), utanırlādın (9-62), bi yaramazlı øk 

hiç yapmazlardı (9-69), urdan bôle bôle annadırlādın eskiden (14-50), türkü yaøkdılā 

çağırılādın kövde (34-42), gelinin kafası işde lenger ġoyālādın (35-15), beli ārıyanın, beli 

sapanın ovarlardın (54-9). 

Şimdiki Zamanın Hikayesi (-yo) 

1. teklik şahıs: ben bilmiyodum baøk (6-20). 

2. teklik şahıs: sen demiş namaz ġılmıyodun øku (52-43). 

                                                 
68 Özgür Ay, “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Fiil Çekiminde Kullanılan Şahıs Ekleri Üzerine”, V.Uluslararası 
Türk Dil Kurultayı Bildirileri-I, Ankara 2004, s.329. 
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3. teklik şahıs: eskiden yapılıyodun bôle kilim do økunuyodun (18-33), evela 

bigadicde oøkuyodu havız bizim (11-115), bantta bôle sôlüyodun ya bize (17-90), eskiden 

yapılıyodun bôle kilim doøkunuyodun (18-33), masal, oturup masalılan ūraşma faøkıtımız 

olmuyodu øku (38-18). 

1. çokluk şahıs: ekin ekiyoduk (9-19), göremiyoduk görmesini (27-35). 

3. çokluk şahıs: şimdi neyle yapıyolādın (5-119), onu do øktura götürüyolādı (5-122), 

insanları øøhuruyolādın (9-14), vermedin mi parayı her şeyi yapıyolādı (9-14), düünlēde 

keşkek diye ekini økaynatıyolā økaynatıyolādın (9-48). 

Şimdiki Zamanın Hikayesi (-or) 

3. teklik şahıs: geline bôle elinnen sürdürodu økapıya (19-79), halikopter bile inordu 

ûle (28-206). 

Şimdiki Zamanın Hikayesi (-i, -iy, -yi) 

1. teklik şahıs: ben de madende çalışiydim (61-23). 

3. teklik şahıs: ōlan da oøkiyidin (15-60), u da halasının adamı oliydin (14-103). 

1. çokluk şahıs: hemen iki ağaç buluyudu øk (5-69), eskiden çalışiydı øk paramız 

değerliydi (2-76), heyvancılā baøkiydı øk (54-1). 

3. çokluk şahıs: kilim doøkuylardı (2-24). 

Görülen Geçmiş Zamanın Hikayesi 

1. teklik şahıs: ben bôle işlemelē felen işlediydim (9-85), yatsı namazımı 

ġılmadımdı (46-27). 

3. teklik şahıs: iki cüzü ġaldıydı urda (11-116), bi ôlen ôle olmadıdın taa (14-91). 

1. çokluk şahıs: ġocaġarının evine vāmadı økdın biz demiş (14-73). 

3. çokluk şahıs: torunun düünü økoydudular (26-98). 
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Gelecek Zamanın Hikayesi 

1. teklik şahıs: çıøkmacaøktın taa emme zorunnan çı økardılā işte madenden (14-124), 

sağa da söyleyecekdim (58-9). 

3. teklik şahıs: çı økmacaøktın taa emme zorlan çı økardılā (14-124), hinci hiç şu 

olcaøktın bu olcaøktın (17-3). 

İstek Kipinin Hikayesi 

2. teklik şahıs: sen diyo ya ôleydin diyo (13-72), boğazını keseydin (13-73), u 

zaman diyim ben de döneydin (14-99). 

1. çokluk şahıs: iresim çektireydik o zamanna (28-138), ablamın bi ōlu oliydi, 

ġavaøkdan düşiydi, borda öliydi, buna ālanmaz mı (53-40). 

Şart Kipinin Hikayesi 

3. teklik şahıs: ġoca deden olsaydın (3-31). 

2.5.3.2.2 Rivayet Birleşik Zaman 

Geniş Zamanın Rivayeti 

3. teklik şahıs: kiyik gēmiş nerden geldîse çocua emzirip durāmış (14-29), siyah 

giydin mi ġara günde durāmış çocuøk (48-26), biraz bi on gün dinnenirmiş (5-337), çok laf 

yalansız olmazmış, çok mal haramsız olmazmış (5-443), suyundan bizim buranın zebzesi 

hiç erimezmiş suyu (11-81), keyik derdin çocū emzirip durarmış (14-37), vaøkıt sı økışmasın 

diye aøkşam ezenin yatsının arasında gömülmezmiş (21-10), avcı onu bıraøkmazmış (5-227). 

3. çokluk şahıs: başlānız kül bezi, gözlēniz ġız gözü dirlēmiş (14-34), tavuøklān 

økafalānı økoparılā økoparıla atarlāmış, tüngerlēmiş, gülüşürlēmiş (19-89), burē alır gelirmiş, 

yirlēmiş burda (51-27). 

Şimdiki Zamanın Rivayeti (-yo) 

3. teklik şahıs: ufaġ oluyomuş talı (11-36), ġızlan ōlan seviyomuş işte (17-41). 
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3. çokluk şahıs: devlē yiyi insanı urda yiyiyolāmış dimiş (25-32). 

Şimdiki Zamanın Rivayeti (-i, -iy, -yi) 

3. teklik şahıs: ġızlā böyiymiş mi (6-28), anao økuluna giden ġızannarı o økudiymiş (6-

38), biri ekmek økapıp geliymiş (14-65), öteki ġız gelin oliymiş (22-33), biri dereye 

gidiymiş (23-8), çalıp geliymiş gene kitleniymiş dûmelē (24-8). 

3. çokluk şahıs: eşiylāmış (14-66). 

Şimdiki Zamanın Rivayeti (-or) 

3. teklik şahıs: unu toøkturlā söylüomuş (19-10). 

Görülen Geçmiş Zamanın Rivayeti 

3. çokluk şahıs: hırsızlıøk yapa yapa işde burda ġaldılāmış (9-11). 

Duyulan Geçmiş Zamanın Rivayeti 

3. çokluk şahıs: burē oturmuşlāmış (9-2), bôle insan atmışlāmış eskiden (9-17). 

Gelecek Zamanın Rivayeti 

2. teklik şahıs: cier ellemicēmişin bi yanına şiy olurmuş (48-13). 

3. teklik şahıs: økırøk gün gezcemiş herif (5-229), ġarnında tesbik çekçekmiş (7-28), 

o da toplacekmiş yiycek (13-53), oøkutmā gidēkene dinnencekmiş (23-3), teke beşē økayma 

para kesilcekmiş dedilē (43-41). 

3. çokluk şahıs: alġınna da martın sonlānda gelceklēmiş (6-34), nişannısını gelin 

yapcaøklāmış (22-6). 

2.5.3.2.3 Şart Birleşik Zaman 

Geniş Zamanın Şartı 

2. teklik şahıs: ertesi gün kesdirmek istēsen (18-7). 

1. çokluk şahıs: bi kere de ölmezsek dedim ben ölmeyiz ġari (51-125). 
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Şimdiki Zamanın Şartı (-yo) 

2. teklik şahıs: ne yana gidiyosan o yana uymā mecburuz dedi (5-9), ġonuşmaya 

økorøkuyosan/ git anandan izin al (9-108). 

3. teklik şahıs: ġızım beni görcen geliyosa bigadiç davına baøk (17-55). 

Şimdiki Zamanın Şartı (-i, -iy, -yi) 

1. çokluk şahıs: elden ne geliyse onu yapardı øk (54-2). 

Görülen Geçmiş Zamanın Şartı 

2. teklik şahıs: undan sona økırøk vaøkti doldurabildinse memleketine dönin (60-6). 

3. teklik şahıs: yahut bi odada yaşadısa (17-240), arası ço øk zaman geçtise mezar 

ġaybolmadı da mezarın bôle yerine şeyaptısa taşladısa yerini belli yaptısa ġıyına gömdürü ( 

21-40). 

1. çokluk şahıs: ġali bunu ben økaş kere sôledisek eh dedi eh dedi (8-54). 

Gelecek Zamanın Şartı 

2. teklik şahıs: çayı iç işçesen taa (11-106), iyer bubana görünmicesen hiç çı økarın 

(25-13), buna demiş ġavzacāsan ġavza demiş bubama (39-54). 

3. teklik şahıs: hanøkı hanøkını yincekse ôle aha bu kû ôle ôle şeytmiş (15-39), eğer 

aradaş olmıcekse dimiş (25-7). 

2.5.3.3 İsim Fiili (Cevher Fiili) 

İsimlerin yüklem olarak çekimlenmesini sağlar. Şimdiki veya geniş zaman, görülen 

geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman ve şart olmak üzere dört şekli vardır.  

Geniş Zaman:  

1. teklik şahıs: -ım, -im, um, -üm, -ın, -in, -un, -ün 
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on-doøkuz ay ġurbetteyin (2-36), halilim ben ya bubanne diyi (8-49), evlatlāmnan 

memnunum (14-127), evhamlıyım da (26-145), ben ġoca bi neneyim ġali (28-154) sekzen 

yaşındayın (34-51) hastayın ben økaøkamacam (34-124) ben ufaøkım (45-28). 

2. teklik şahıs: -sın, -sin, -sun, -sün 

sen güzelsin maşallā (17-71), sen şahseneme aşı øksın diyo (41-15). 

3. teklik şahıs: Eksiz olarak ya da -dır, -dir, -dur, -dür, -tır, -tir, -tur, -tür ile 

kullanılır. 

en ġırsal bölge burasıdır (2-58) ama ille baøk o kına mecburdur (17-191), hayvan zatı 

burē alış økındır (18-31), herkezin nar bāçesi ayrıdır (20-19), bizim iyce afattır (26-29), 

oynamaøk işimiz (28-29) danışı øklıøk cumartesi aøkşamı misafirlere özeldir (44-10) ana giriş 

økapı toøkattır (45-138). 

1. çokluk şahıs: -ız, -iz, -uz, -üz, -ıøk, -ik, -uøk, -ük 

“k”li kullanımı yaygın değildir. 

adanalıyı øk (5-7), üC ōlanız evde (7-54) allahtan gelene ırazıyız ġızım (28-178) 

hazırcıyız eme şiy yok emeklilik gibi bi şeyim olsa gene (38-12) işde ôle eyiyiz (53-22). 

2. çokluk şahıs: -sınız, -siniz, -sunuz, -sünüz 

balıkçılara dimiş siz türkiyeden misiniz (34-6), e hepiniz buradasınız dedim (40-58) 

sizlē de yavuzsunuz ya (40-66). 

Görülen Geçmiş Zaman: 

Batı Anadolu Ağızları I. Grup’un temel özelliklerinden olan ek fiilin ekleşme 

sırasında ortaya çıkan“y” ünsüzünün erimesi69 görülen geçmiş zaman çekiminde yoğun 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

2. teklik şahıs: -dım, -dim, -dum, -düm 

                                                 
69 Karahan, a.g.e., s.154. 
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baøkırcıdım ben (15-53). 

2. teklik şahıs: -dın, din, -dun, dün 

sen de aynıdın (28-117). 

3. teklik şahıs: -dı, -di, -du, dü, -dın, -din, -dun, dün 

Ekin ötümsüz şekilleri de kullanılmaktadır. 

alaçam eskiden birlikti (5-182), îtiyardı saten (14-129) u da doğuludu (11-14), eski 

ismi økılledi (11-90), økaş numaradı senin babuçlā demiş (12-90), herif zengindi heralde (13-

46), muzafer ġardaşın yanındaydı (17-85), biraz huysuzdu (18-3), otuz üç müdü (27-46), o 

zamana baş økaydı (28-38), kafam dalġınıdı (58-9), evleri kiradadı urda yaøkında ġızın (61-

17). 

Bu çekimde sonda "-n” türemesi yaygın olarak görülmektedir: 

televazon yoøktun (3-32), bizim günümüzdeydin o da (3-45), öğretmendin (34-52), 

ev dam yoøkdun, yatcaøk yataøk yoøk, aşıcaøk ġaşı øk yoøk (6-12), urdan bizim demiş çobandın bu 

demiş (14-41), urdan ōlan ġardeşi terzidin köyde (14-100), bubacı øk tez aøkıldın (14-110) 

doøkturdun (14-130), eskiden öküzlē vādın (20-27), økanser hastasıdın (26-61), ōlanlān ikisi 

öğretmendin (34-52), ay ōlumuz dedim ben de pek yavuz canlıdın (40-71), bôle basmamız 

yo økdun emme o zaman hep doøkuma (49-28), yalnız ġızlā çoġ terbiyelidin (53-18), çoøk 

güzel hanı şeyleri yeşillikleri varıdın (54-16). 

1. çokluk şahıs: -dı øk, -dik, -duøk, -dük 

eveli tepe üsdündedik (13-13), onnālā barabadı øk işte biz (28-64). 

Duyulan Geçmiş Zaman 

3. teklik şahıs:  

yani bizim türkiyedemiş unnā (11-2), merāmetlimiş heralde økumandan (12-27), ôle 

hinciki gibi u zaman türkçesi yoøkmuşdun (15-29), bi at gelmiş ilerden, hızır atımış (22-13), 
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bi ġız vāmış dünna güzelimiş ġız (25-15), o da ġızındaymış (28-186), ūlanmış zatı da 

hakirmiş (39-17), bi çuøkurun içiymiş (51-21), orda ermeni mezerimiş işde (53-56), aha o bu 

köyün muhtarımışmış (12-17). 

1. çokluk şahıs: -ız, -iz, -uz, -üz, -ıøk, -ik 

dünyada yo økmuşuøk (36-1). 

Şart 

2. teklik şahıs: -san, -sen 

hamilesen meftaya öldûne baøktırmazlā (32-10). 

3. teklik şahıs: -sa, -se 

gençse taa bi değişik bi şey bağlarlā (21-44) gene sāsa økulaøkları çınnasın (59-74), 

anası bubası iyce köklüse dedim (61-20). 

2.5.4 Sıfat Fiiller 

Fiillere gelerek onlardan geçici sıfatlar türetir. Bu ekler geniş zaman, gelecek zaman 

ve geçmiş zaman ifadesi taşırlar. Bölgemiz ağzındaki belli başlı sıfat fiil ekleri şunlardır. 

-dı øø øøk, -dik, -du øø øøk, -dük, -tı øø øøk, -tik, -tu øø øøk, -tük: Geçmiş zaman ifadesi taşıyan ve en sık 

kullanılan sıfat-fiil eklerinden biridir. Ekin -dıġ şeklindeki ötümlü hali de kullanılmaktadır: 

benim bildîmi çocuøklar da biliy yani gelenek olaraøk (2-43), ġazandı øklarıŋı 

giyemedin (3-19), gelebildî yere gedan (9-55), yaramadı øk hale (22-45), hanede olmadı øk 

kimse (29-7), küde de almadıġ insan ġalmaz (26-35), basmadı øk yer bıraøkmadı (27-47), 

olmadı øk ōlana ġavtan kesme (53-45). 

-mış, -miş, -muş, -müş: Geçmiş zaman ifadesi taşıyan diğer bir sıfat-fiil ekidir. 

Metinlerde aşağıdaki örneğine rastlanmıştır: 

aynı vicdanına ġalmış bi şey yani (2-39). 
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-an, -en: Geniş zaman ifadesi taşır. Bu sıfat-fiil eki -ġan, -gen fiilden isim yapma 

ekindeki “ġ, g” sesinin düşmesi ile -an , -en şeklinde kullanılmaktadır.70  

atışda da az bi kendini toparlıyamayan bi arøkadaş vādı (5-18), şurda benim şurdaøkı 

oturan çocuøk talebe o (5-61), dolaşan avcı (5-223), bunnarı ayıran eyi olmaz (8-44), vaøktı 

olmayan yapmazdın (9-86), hastalı øklāda ġullanılan otları bilmem (19-14). 

-r, -ar, -er, -ur, -ür: Geniş zaman ifadesisi taşır. Olumsuzu -maz, -mez ile yapılır. 

ġaynar su ġaynar etin suyu (8-77). 

-aca øø øøk, -ecek; -ca øø øøk, -cek, çek: Gelecek zaman ifadesi taşır. 

senin soreceğin şeyler ōle (2-42), öyle şurda burda şu oldu bu oldu dicek bi yanım 

yo øk (5-24), aşlancaøk kestene (5-196), ġullanılmıcek hale (22-44), yincek dimezsin (5-198), 

yatcaøk yataøk yoøk, aşıcaøk ġaşı øk yoøk (6-12); gitçek (21-32). 

-ası, -esi: Gelecek zaman ifadesi taşır.  

økanat taa düne gelesiye økadar samanlīn önünde asılı duruyodu (45-86). 

2.5.5 Zarf Fiiller 

Fiillere gelerek geçici zarflar türetirler. Zarf fiiller, asıl zarf fiiller ve aslında zarf fiil 

olmayan eklerin bazı ek veya edatlarla birleşmesi sonucu oluşan birleşik zarf fiiller olarak 

karşımıza çıkar. Bölgemiz ağzında tespit edilen başlıca zarf fiil ekleri şu şekildedir.  

- øø øøkan, -ken, - øø øøka, -ke, - øø øøkana, -kene: Bu ekin ünlü uyumuna göre kalın şekli olan -

økan, son ünsüzünün düşmesi ile -ke, -øka; ve bazen sonda ünlü türemesi ile -kene, -økana 

şekillerine de rastlanmaktadır. 

evlenirken neler söyleniy (3-35), kum torpasına kesēken çekēmiş tetie (5-20), felan 

yerden geçerke diyo (11-12), hep aøklımızdan geçivirü ālāøkana sōlēken (17-30), orda diyo bi 

sene økalırøkan iki sene økalırøkan bizim burda diyo, meyvalıda diyo, o zaman taa meyvalı adı 

                                                 
70 Nesrin Bayraktar, Türkçede Fiilimsiler, Ankara 2004, s.74. 
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aŋılmıyodu (5-254), çaydan geçēkene bi sı økı çekmiş ġavurlā ona (12-17), süpürüke 

şahsinem de yanmış (24-10). 

-a, -e: Bu ek ikilemelerde daha ço øk økarşımıza çı økmaøktadır. 

böyüttüm tek başıma aha bōle sürüye sürüye bunnarı ben (14-117), çevire çevire, 

økaøktıra økaøktıra bişirdi (8-117), hırsızlıøk yapa yapa urdan sana ġari yerleşdilēmiş burē (9-4), 

o økaynadı mı çevire çevire yapardı øk (9-36), birbirimize bōle gele gide çerkes oynu derlādi 

(9-56). 

-madan, -meden: Olumlu fiillere getirilen olumsuzluk ifade eden zarf fiil ekidir. 

Eski Türkçede -madın, -medin71 şeklindeki ek bölgemiz ağzında aşağıdaki şekillerde 

kullanılmaktadır: 

anası gēmeden yuvaya girmiş (13-55), yollā çamur olmadan (17-74), o økına 

ya økmadan göndermez ille nişanı ōsun (17-185), ikindi olmadan önce çı økarlā (37-32), 

acızlı øk görmeden mahabeti yaptı øk (43-15). 

-ınca, -ince, -unca, -ünce: Fiillere -dığı zaman anlamı katan bu ek Eski Türkçede -

ġınça, -ginçe şeklindeydi.72 Bölgemiz ağzında dört şekli de mevcuttur. 

çı økarınca babucu aldınan ġaçā adam (12-91), gerdirince bōle mekik hemen āzını açı 

açıvuru (13-93), gözleme olunca bolluøk oluyo diyler (26-124), gözelce söylemiyince 

tükkannarı (34-105), bilmeyince ni bilsin (5-244), paray āzına økısdırıverince gidip variy (6-

63), bitaa aşā oturunca būdan bicek kopmuş (6-213), genç bi ölü ölünce beyit atmaøk (59-

137). 

-ıp, ip, -up, -üp: Fiilleri başka fiillere bağlar. Eklendiği fiile “ve” ile “-araøk, -erek” 

anlamı katmaktadır.73 Bölgemiz ağzında ekin ötümlü şekli de kullanılmaktadır. Anlamı 

pekiştirmek için zarf fiil eki getirilen kelime tekrarlanmıştır. 

                                                 
71 Ergin, a.g.e., s. 343. 
72 Bayraktar, a.g.e., s. 181. 
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döynegsiz dövünüp dövünüp genc öldü mü ağliyı øk böyle (3-14), økumaşı ġıyıp ġıyıp 

ġıydırısınız diyolā (5-4), ufaøk arabalā gelip gitcek ġadā ġazmala kürekle yolu açtı øk (5-51), 

orda pişirip orda yiniy (45-128), bōle yas idib idib şeydirmiş (53-41), şōle bi yumurta økırıp 

yemeyiz (59-57), elma toplayıp toplayıp atıyo (5-204), āşamnen yorulup ġalıyon (5-225), 

ġayırıp duru (13-5), orta asyadan çekip gelmişler çekme (59-105), dutup da ôle saz 

ekibinnen nişan yapmazlā (17-110). 

-ara øø øøk, -erek; -ala øø øøk, -elek: Bu ek -a, -e zarf-fiil eki ile -raøk, -rek karşılaştırma ekinin 

birleşmesiyle Osmanlıca Türkçesi zamanında ortaya çıkmıştır. Eski Anadolu Türkçesi 

sonlarında -ı, -i, -u, -ü zarf fiil ekiyle yapılmıştır.74 Bölgemiz ağzında -r-~-l- değişmesi ile 

“-alaøk, -elek" şekilleri de kullanılmaktadır. 

para atalaøk şeker atalaøk gelir (26-26), uslu dökelek gelir (28-128), büktûmüz tellē 

taøkılaraøk bōle başlar (44-3), hanini diye ālataraøk (44-22), sütle unu økarıştıraraøk buna 

økarştırma (45-13), burda para vā diyerekten da ġavurun kilsesi derlē orē (5-311), biz 

severek tabi o işi yapcen (9-60), oynādı øk canım türkü sûliyelek (28-80), suyu dökerek 

somunu ekmek verilē (28-127). 

-alı, -eli: Eski Türkçede -ġalı, -geli şeklinde kullanılan bu zarf fiil eki Eski Anadolu 

Türkçesinde -alı, -eli şeklinde kullanılmaya başlamıştır. Yazı dilimizde de aynı kullanımı 

devam etmektedir. 75  

yani aøklım ereli burda halı do økuyan yoøk hiç (2-23), bir ay oldu mu olmadı mı seviye 

evleneli bilmem (26-27), bizim on sene oldu gelin alalı eme (17-1). 

-dı øø øøktan, -dikten, -du øø øøktan, -dükten: -dıøk sıfat-fiil eki ile +dan ayrılma ekinin 

birleşmesiyle oluşmuştur. 

                                                                                                                                                     
73 Bayraktar, a.g.e., s. 139. 
74 Ergin, a.g.e., s.341. 
75 Bayraktar, a.g.e., s. 202-206. 
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dolaştı økdan sona oğlan evinde yimek yiylē (37-47), sen diyo økazandı økdan sona bana 

ödēsin diyo (41-18), sabuncubelini yardı øktan sona (45-106), sen emzirmedikten keri (46-

89), ezan olduøktan sona (48-21), duyduøktan økayrı gēmedik økāmaz (52-21), allahın emrini 

andı øktan keri soŋra böyle bir mu øhabbet saøkal öperler (3-26), bu mard ayı çı økdı øktan sonra 

kesteneden bazı bōle küçük olur (5-193). 

-dı øø øøkça, -dikçe, -du øø øøkça, -dükçe, -tı øø øøkça, -tikçe, -tu øø øøkça, -tükçe: -dı øk sıfat fiil eki ile 

+ça eşitlik hali ekinin birleşmesiyle oluşmuştur.  

önünü kesdikçe virilē bire zarf (37-84), o diken sarardı økça çı økıyo da buna düşüyo 

(5-221). 

2.6. Edatlar 

Tek başına bir anlamı olmayan, birlikte kullanıldığı kelimenin anlamını destekleyen, 

kelimeler arası anlam ilişkisi kurma fonksiyonundaki sözcüklerdir. “Edatlar, ünlem 

edatları, bağlama edatları, son çekim edatları olmak üzere üç çeşittir.”76 

2.6.1 Ünlem Edatları 

Ünlemler: Ses taklidi ile duygu ve hisleri anlatan edatlardır. 

ah işte bole ġızım diyim (6-196), o zaman ah ben bi tane tanesini buldum da yidim 

(9-30), hade sarıyo (5-105), hadi uğurlā olsun (5-245), ülen demiş økal øk hadi nacāma yazı øk 

yapcan (12-77), anam dimişlē, ülen ġarıyı kesdin cannandırdın (34-129), hadi ġonuş baøkam 

ne dicen (46-60). 

Seslenme Edatları: Seslenmelerde kullanılan edatlardır. 

hu mari evdemin (27-67); ay ana, kimmiş (8-23), ay ōlumuz derdim (17-69), ay 

ebecēzim diy (46-18); ba øk bi bu şekil burası (2-4); bilader bizim eşek öldü ya. len demiş 

(34-116), len o zaman ôle ġaşcaøk gibi emme. ülen ne biçim ġaçiy ayı (51-187), ülen ġarı 

                                                 
76 Ergin, a.g.e., s.348. 
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økaøk (34-125), noldu lan sana göttülē (34-155); le biz diyiz adama, bizim ne zaman dolcaøk 

(51-53), le şindi dimiş, çetelē dimiş ġurşunu verdirivirise (5-378), le ben alıverem (5-436), 

ġabaøk düştü le bi aøk ġabaøk dimiş (25-61); a ziynep her gün gidip geliyo orē (52-76). 

Sorma Edatları: Soru sormak için kullanılan edatlardır. 

acaba gözün vā mı (8-12), acaba niyle geldi (46-11); hana bu ġızın anası (17-139), 

hana hasda oliymiş (49-89). 

Gösterme Edatları: Bir şeyi göstermek için kullanılan edatlardır. 

ordan énki tarafa gene yan kesmeye geldi bene (51-187), enki yüsüü ve baøkam 

demiş (14-61), ha bu ġader bi lenger (35-15), ha urda çınarın dibinde (39-62); aha o bu 

köyün muhtarımışmış (12-17), burlā aha yusufun gelinin (46-6), aha barmām ġada (53-66), 

tülbent diyolā a bu beyaz şiylere bizim (17-223), de gördûn yerlēde bi şôle şôle økoøkur otu 

dirlē (5-125), ondan sona de orlara ocaøk yapoz (11-69); işde bu keseġayada durarlāmış (19-

90), işte unnādan bi ulubatlā vādı (51-107). 

Cevap Edatları: Onay ya da red anlamında kullanılan edatlardır. 

e dedi bağa niye söylemedin yiğenim dedi (58-8); çerbaşı köv deil dedi (14-6), 

benim ġocam diil bu diy (25-47); ya ya büyük økapı (45-139) nagibe dedi, ey dedim (14-99), 

ha tuzlama (28-92). 

2.6.2 Bağlama Edatları 

Sıralama Edatları: “Bunlar arka arkaya gelen unsurları, kelimeleri, kelimekelime 

gruplarını ve cümleleri ‘ve’ manası ile virgül makamında birbirine bağlayan edatlardır.77  

Başlıcaları “ve, ilen, ınan” dır. 

öküzlerin ve sığırların derisi (51-216), şu anda biz yeni nesil diyecem artı øk buna 

økarşı durduøk ve bu şeyi økaldırdı øk ortadan (59-24); tipsiler ilen loøkum, şeker ne varsa böyle 

dağıdılır (3-64), davılınan düdüğünen öyle çı økariylar (3-53). 

                                                 
77 Ergin, a.g.e, s.352. 
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Denkleştirme Edatları: Birbirinin yerini tutabilecek iki ögeyi birbirine bağlayan, 

birbiriyle økarşılaştıran edatlardır. Başlıcaları “ya, veya yahut, veyahut”tur. 

unnā da una para virē yahud unnā da havlu virē (15-70), bi patetis yahud ne sararsan 

sar ġatırıŋā (51-99), o cenk kitapları olurdu, hazreti alinin veyahutta muhammetin felan 

onnara baøkādı øk (41-42), git o memleketi islāmiyete davet et diye undan sona veyahut da o 

memlekete örnek ol diye gönderilmiş (52-5). 

Karşılaştırma Edatları: Karşılaştırılan ögeleri birbirine bağlayan edatlardır. 

Başlıcaları “hem... hem”, “ya... ya”, “ne... ne”, “ister... ister” dir. 

hem bizi üzcedin diyo hem kendini üzcedin diyo bubası (13-73), hem düün oldu hem 

mevlid şey oldu (26-99); hinci ġari ya bicik douruyola ya ikicik (40-76), ya göreriz ya 

göremeyiz (46-34), ne namazını ġılabiliyon ne sepetini yapabiliyon (5-225), ne ōlan sôlēdi 

ne ġız sôlēdi (9-62); e anası bubası ister dilerse evine getiri ister dilemezse küserlēse evine 

getimez (40-37). 

Cümle Başı Edatları: Cümle başında bulunup cümleleri birbirine bağlayan 

edatlardır. Başlıcaları “ama, amma, eme, emme, yani, hatta, çünkü, ancaøk, zaten, mesela, 

faøkat, eğer, nehayeti” dir. 

ama bu yıl, bu taøkvime göre økaç yapıyo onu hesaplamaøk lāzım baøkıp da şindi ona 

göre (29-4), ay on beşinden geçtikten sona ama gök ayın eski ayın (30-14), burası peg yer 

gösterdiler amma unnā biyenmeden burē oturdulā (9-1), amma bûle maaralā vā bûle şiyleri 

açı øk, giri giriverilēmiş yer altında görülüpdurula (29-209), eveli manileri çok biliyodu øk eme 

hinci ġızım hepsi aøklımızdan geçti ġari (17-35), eveli do økunurdu eme şimdi düzen bile yoøk 

ġızım (27-7), ōlan utansaøk bi şey emme çok bôle sakin (8-7), eskiden çoġ işlē ōmuş a ġızım 

emme tabi biz bilmiz (14-30), emme bi de bunnā çı økış olcek ya canım (40-49), yani 

økurtulan oldu (9-28), yani økari şindi ne diyem (28-80), yani adam haraç yirmiş devlet de 

bişey demezmiş (36-14), çünkü her çeşit ot urda (5-144), çünkü neden, seni beslēcek (45-

31), anca øk allah biliyo (26-59), zaten gelcēmiz gitçēmiz de yo øktu (21-5), zatı bi senede iki 
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senede ille film çektiriyom(27-16), mesela sen yapamin, tarlayı sen yapamin (7-40), mesela 

biz hamırdan yapılana økaçamaøk diyoruz (45-12), fa økat arası da aşırı her daim bazara 

gidilmiyo (5-185), aøkrabamızdı faøkat cenazesinde bulunamadı øk (41-4), eğer demiş arøkadeş 

olcek sene elmayı kesē, ortasına sene geri vire (25-5), eğer unu tamamlamaøk için 

doldurmadınsa medineye gidin (60-6), nehayeti yuøkarda ġari økumandannarı askerleri 

toplāmış (36-34). 

Sona Gelen Edatlar: Sonuna geldiği kelimeyi cümlenin diğer unsurlarına bağlar. 

Başlıcaları “dahi, da, de, økı, ki, bile, değil” dir. 

dahi yaşasan doksan yüz sene/ māşere yolcusun bir gün (26-110), ananeyi dahi unutmuş 

durumdayız (59-67); økaçmayıp da napcaøk (28-70), arkadaşlā daılman da peyġamberimizi bi 

ziyarettem bi burda ġari dedi (60-35); nazar ōmasın diye asālā ağaca bi şey di mi, ezip de 

yımırta økabıklānı asālā (32-16); canım ellēn ōmaz økı o, ayaøklān çîniye çîniye çı økarcan onu 

(48-45), ey gün şehit olsun ki ben şunu yapacam (59-111); mezerinin içine bile belki økırġ 

elli tane yazma atıyorlā (1-27), yüz lira bile yo øktun ilk gittiklēnde (20-2), öyle öldû zaman 

değil de yedilîni yaparlar, økırøkında, elli ikilînde ôle yemek verirler (55-17). 

2.6.3 Son Çekim Edatları 

Bağlı bulunan isimle diğer unsurlar arasında zaman, mekan, cihet, tarz, benzerlik, 

başkalık bakımlarından ilgi kuran kelimelere çekim edatı denmektedir.78 Çekim edatı 

olarak kullanılan başlıca edatlar, “økadar”, benzetme ifadesi taşıyan “gibi”, sebep bildiren 

“için”, zaman ifade eden “sonra”, “beri”, karşılaştırma ifade eden “göre” dir. 

çay gibi içiliolā (13-81), bôle cami gibi bi yere økapamışlā (39-34), doldurmaġ için 

bôle bi hal øka yapdı (11-1), e bebek oynatmaġ için belediye başġanı geldi (43-7), yalnız o 

økadar da hemen dışta var alamanyada var (2-56), öbür aøkşama økadar şey yaparız (59-60), 

sona çeşit otlā, kekik, ġır keki, uzun kekik, økısa kekik, kekik de ço øktur ormanlāda (5-133), 

                                                 
78  Necmettin Hacıeminoğlu, Türk Dilinde Edatlar, İstanbul 1992, s.1. 
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sona yiniden bi daa geldilē (8-1), on seneden beri bigadıçta ġaldım (38-9), mendilin içine 

acı øk para ġorlā, herif kendi işeysine göre økaç lira ġoycaysa, elli bin, otuz-økırøk bin neyse 

unnā da onu virerlē (19-63), duyuşumuza göre burada bi økavaøk varmış (57-2). 
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SONUÇ 

Bu çalışmada Balıkesir iline bağlı Bigadiç ilçesindeki ağız özellikleri ile derleme 

sözlüğüne geçmemiş kelimelerin tespiti amaçlanmıştır. Derlemeler için günlük konuşmalar, 

hatıralar yanında masal, kırklama, doğum ve ölümle ilgili uygulamalar ve çeşitli inanışlar 

seçilmiştir. Böylelikle metinlerin farklı alanlarca kullanılabilmesi amaçlanmıştır. 

Derlenen metinlerin incelenmesiyle Balıkesir Bigadiç Ağzı için ses bilgisi ve şekil 

bilgisi açısından şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

Bigadiç, Batı Grubu I. Bölgeye dahildir, umumiyetle bu grubun özelliklerini 

gösterir. İlçe sınırları içerisinde köken bakımından farklı gruplar yer aldığı için dil 

özelliklerinde de farklılaşma görülmektedir, Örneğin Çepni köylerinde birinci çokluk kişi 

eki olarak -ı øk, -ik de kullanılailmektedir. 

Yazı dilinde bulunan “a, e, ı, i, o, ö, u, ü” ünlülerinin yanında “å, é, ĭ, į, ú, ű” 

ünlüleri kullanılmaktadır. 

Özellikle “g, ğ, k, l, n, r, v, y” ünsüzlerinin düşmesi, hece kaynaşması ve çift 

ünlülerin kaynaşması ile uzun ünlüler meydana gelmektedir. 

Boğumlanma süreleri normal uzunluktaki ünlülerden az olan kısa ünlülerden 

düştüğü daha sıklıkla görülen “ĭ, į, ú, ű” dar ünlülerine rastlanmaktadır. 

Bölgemizde ünlülerin büyük ünlü uyumuna uyduğu, yazı dilinde bu uyuma 

uymayan yabancı kaynaklı kelimelerde bile çoğu kez bu uyma uyulduğu görülmektedir 

(cenezesine, habarımız). 

İnceltici özelliği bulunan “l, ç, ş, y” ünsüzlerinin yer aldığı kelimelerde, başta 

şimdiki zaman eki olmak üzere bu ünsüzlerle oluşan eklerin getirildiği bazı durumlarda 

büyük ünlü uyumu bozulmaktadır (duriy, burseye, āleşmişlē). 

Bölgemiz ağzında küçük ünlü uyumuna uyulmaktadır. Yabancı kaynaklı kelimelerin 

ikinci hecelerindeki yuvarlak ünlüler bu kurala uygun olarak telaffuz edilmektedir (motur, 

huraz). 
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Küçük ünlü uyumunun bozulduğu örnekler getirilen eklerle bozulmuş ya da asli 

şeklini korumaktan kaynaklanan sebeplerle sınırlıdır (yiyoz, salon). 

Bölgemiz ağzında düz ünlülerin yuvarlaklaşmasına ait örnekler (akbuba, 

çümenlēde) ve dar ünlülerin genişlediği örnekler (yonanlılā, aharda) sınırlıdır. Bu 

örneklerin bir kısmını yazı dilinde dar ünlülü olarak kullanıldığı halde asli yapısı geniş 

ünlülü olan kelimeler oluşturmaktadır (böyücek, geyim). 

Yuvarlak ünlülerin düzleşmesi (yımırtanın, huraz) ile geniş ünlülerin daralması 

(kefinlînden, pantul) yaygındır. 

Başta dar ünlüler olmak üzere “a, e, ı, i, u, ü” ünlülerinin düştüğü, bazı örneklerde 

ise bu düşmenn gerçekleşmediği ve dar ünlünün kısaldığı görülmektedir. 

Kelime başında “l, r, ş” ünsüzlerinden önce “a, ı, i” ünlüleri, kelime içinde “ı, i, u” 

ünlüleri, kelime sonunda ise “a, e, ı, i” ünlüleri türemektedir. 

Bölgemiz ağzında yazı dilinde kullanılan ünsüzlerin yanında “ŋ, ġ, øh, K, øk, P, T, w, 

F, C” ünsüzleri tespit edilmiştir. “K, P, T, w, F, C” ünsüzlerine sınırlı sayıda kelimede 

rastlanmıştır(peKmezi, dePici, giTsek, suwācı, soFra, üC). 

Ünsüz uyumuna bulunma hali, ayrılma hali, görülen geçmiş zaman çekimi gibi “d” 

ünsüzü bulunan eklerin getirildiği örnekler hariç uyulmaktadır (işde, yoøkdun). 

Kelime başına ve kelime sonunda “ç, k, øk, p, s, t” ünsüzlerinin, kelime içinde “ç, f, 

k, øk, p, s, t” ünsüzlerinin ötümlüleştiği görülmektedir.  

Balıkesir Bigadiç ağzında ötümsüzleşme ötümlüleşme kadar yoğun değildir. Kelime 

başıda “ c, b, d, g, ġ, v, z”, kelime içinde “b, c, d, g, z” ve kelime sonunda “v, z” 

ötümsüzleşmelerine ait örnekler tespit edilmiştir. 

Bölgemiz ağzında “ ç>ş, g-ğ>v, øk>øh” sızıcılaşmaları görülür. 

Genellikle benzeşme sebebiyle -y->-l-, -r->-l-, -l->-n-, -r->-n-, -n->-l-, -m->-n- akıcı 

ünsüzleri arasıda değişmeler olmaktadır. 
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İlerleyici ünsüz benzeşmeleri “nl~nn, ly~ll, ny~nn, ml~mn” sesleri arasında, 

gerileyici ünsüz benzeşmeleri ise “rl~ll, ğn~nn, rs~ss, zs~ss” sesleri arasında olmaktadır. 

Aykırılaşma sedalılık-sedasızlık yönündeki uyuşmazlık örneklerine bağlı olarak 

fazlacadır. Boğumlanma noktası bakımından aykırılaşma görülen örnekler ise 

benzeşmedeki kadar çok değildir. Aykırılaşma örneklerine “n~l, c~ç, ç~c, t~d, l~n” 

seslerinde rastlanmıştır. 

Bögemiz ağzında kelime başında “h,v”, kelime içinde “ğ, h, k, l, n, r, t, y” ve kelime 

sonunda “ç, h, k, l, n, r, t, y, z” ünsüzleri düşmektedir. Kelime içindeki ünsüzler düştüğünde 

çoğu kez ünsüzün yanındaki ünlülerden biri, özellikle de kendisinden sonra gelen ünlü 

uzamaktadır. Ünsüz düşmesi bazen ikiz ünlülerin oluşumunu da sağlamıştır.  

Kelime başında “h, y”, kelime içinde “l, n, r, y, t” ünsüzleri ve kelime sonunda “k, 

n, y” ünsüzleri türemektedir. 

İsimden isim yapan ekler yazı dilindeki kullanımlarının yanında bazı ses 

değişiklikleri ile de karşımıza çıkmaktadır. “+lı, +li, +lu, +lü” ve “+lıøk, +lik, +luøk, +lük” 

eklerinin genel olarak öteki ağızlarda da görülen “n”li şekilleri yaygın olarak kullanılır. 

İsimden isim yapan, kelimeye küçültme, sevimlilik gibi anlamlar katan “–cı øk, -cik” eki 

bölgemizde anne ve babaya getirilerek kaynana ve kaynata anlamlarında kullanılmalarını 

sağlamıştır. 

Yazı dilinde şu an kullanılmayan “–saøk, -sek” fiilden isim yapma eki bölge ağzında 

eylemi çokça yapan ya da eylemden etkilenen manalarında kullanılmaktadır. Bu ek 

“utansaøk, çekinsek”te tespit edilmiştir. Diğer ekler yazı diliyle şekil ve fonksiyon açısından 

paralelik göstermektedir. 

İlgi hali eki için “+(n)ın, +(n)in, +(n)un, +(n)ün” kullanılır. Ancak bölgemiz ağzında 

ilgi hali sağlanırken, ekin geldiği kelimede hece düşmesi olduğu (ġuyun içine atıyolāmış), 

“a” eki getirilerek kurulduğu (her tarafa fotōraf çekmişlē), ünlü ile biten kelimeye “nin” 

yerine “yin” olarak getirildiği (dedeyin öldû gün) sınırlı sayıda da olsa tespit edilmiştir. 
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Yükleme hali eki için “+(y)ı, +(y)i, +(y)u, +(y)ü” kullanılır. Diğer ağızlardaki gibi 

diftong durumundaki ünlüler ile ünsüz düşmesi sonrası kaynaşıp uzayan ünlüler de bu 

fonksiyonda kullanılmştır. 

Yükleme ve yönelme hali eklerinde Eski Türkçe’den beri görülen hal eklerinin 

birbirinin yerine kullanlması bölgemizde de yaygındır. Anadolu ağızlarının bir kısmında bu 

ekler tamamen birbirinin fonksiyonunu üstlenmiştir. Ancak Balıkesir Bigadiç Ağzında 

karşılıklı bir geçişten ziyade ikili bir kullanım söz konusudur. 

Vasıta hali “+n, +la(n), +le(n), +na(n), ne(n)” ekleri ile sağlanmaktadır. 

Batı grubu I.bölge özelliklerinden olan iyelik eklerinin 2. teklik şahıs ve 2. çokluk 

şahısları için “ŋ”li şekiller mevcuttur. 

Üçüncü teklik şahıs iyelik ekinin kelimeye getirilmesinde ek yığılması görülür, 

bazen bu eklerden ilki düşerek ünsüzle biten kelimelerde bile “–sı, -si” li kullanımlara 

rastlanır (āşamsı, budeysi). 

Çokluk “+lar, +ler”in yanında ekin “n”li ve sondaki “r”nin düşmesiyle uzun ünlülü 

şekilleri ile sağlanmaktadır. 

Bölgemiz ağzında kullanılan şahıs zamirleri “ben, sen, o, u, biz, siz, onlar, unlar, 

onnar, unnar, onnā, unnā”dır. Üçüncü şahıslarda zamirin dar ünlülü şekillerinin de 

kullanılması Anadolu Ağızlarından Batı Grubunun bir özelliğidir. 

Zamir çekimleri sırasında 1. teklik şahıs ile 2. teklik şahıstaki ek ünlüsünün 

kısaldığı, bazı örneklerde ise düştüğü görülmektedir. 

Kuzeydoğu Grubu özelliklerinden olan yönelme halinin “bağa, sağa” şekillerine 

birkaç merkezde ve sınırlı sayıda rastlanmıştır. Yine bu şahısların yönelme hallerinde 

“bene, sene” şeklinde zamirin asli yapısını koruduğu kullanımlar mevcuttur. 

Yönelme ve yükleme hallerinin çekiminde eklerin kısmen birbirinin fonsiyonunu 

üstlendikleri görülür. Ayrılma ve bulunma halleri yazı dilindeki gibidir. 
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Dönüşlülük zamiri “kendi”dir. Üçüncü teklik şahısta iyelik eki almaksızın zamirin 

yalın hali ile kullanımı Anadolu Ağızlarındaki gibi yaygınlık gösteren bir yanlış olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

İşaret zamirlerinden “o, onlar, onnar, onlā, onnā” dar ünlülü şekilleri ile de 

kullanılır. 

İşaret zamirlerinin edatlara bağlanması, bölgemiz ağzında ilgi hali ile, yönelme hali 

ile ve eksiz olarak bağlanmaktadır. 

Bölge ağzında tespit edilen belirsizlik ve soru zamirleri yazı dilindeki şekilleri ve 

ağızların genelinde bu şekillerin ses değişimlerine uğramış şekillerinden farklı değildir. 

Vasıflandırma, işaret, sayı, soru ve belirsizlik sıfatlarında diğer ağızlarda görülen 

ses değişimleri dışında yazı dillerindeki kullanımlar vardır. 

Zarflar, bölgemiz içinde bulunduğu grup ağzıyla paralellik gösteren bir kullanım 

alanına sahiptir. 

Fiilden fiil yapma ekleri şekil ve fonsiyn açısından farklılık göstermez. İsimden fiil 

yapan eklerden “+la, +le” sonu “n” ile biten isimlere gelirken ilerleyici benzeşme yoluyla 

değişerek “+na, +ne” olarak kullanılır. 

Zamir kökenli iyelik eklerinden birinci teklik şahısta “-ın”, ikinci şahıslarda ekin 

“ŋ”li şekilleri de kullanılır. İyelik kökenli şahıs ekleri farklılık göstermez. Kip eklerinin de 

yazı dilindeki şekilleri ile aynı zamanda “r” ünszünün düşmesi sonucu bazen ekin 

ünlüsünün uzadığı bazen de uzamadan aynen kaldığı biçimleriyle, fonksiyon 

değiştirmeksizin kullanıldığını görüyoruz. 

Birinci teklik şahıs geniş zaman çekiminde bilerin ve bilirim şeklinde çift kullanım 

vardır. Birinci çokluk şahıs geniş zaman çekiminde “kazarız” ile “ġazarı øk” bir arada 

kullanılmaktadır. Ancak “-k,”-øk”lı kullanımlar sınırlıdır. Üçüncü çokluk şahıs eki için 

gerileyici benzeşme yoluyla ekin “-llar” şekline de rastlanır. Bu şekil kural teşkil edecek 

yoğunlukta değildir. 
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Şimdiki zaman eki çeşitlilik gösterir. Bu çeşitlilik yazı dilindeki şeklin iletişim 

araçlarıyla yaygınlaşması ve yakın ilişkiler kuran köylerin birbirini etkilemesinden 

kaynaklanmaktadır. Batı Grubu I. alt grupta şimdiki zaman için “-yo” kullanılmaktadır. 

Bölgemiz ağzında bunun yanında “-i, -iy, -yi”nin yaygın olduğu “-ya” ile “-or”un da 

şimdiki zamanı ifade ettikleri tespit edilmiştir.  

Birinci teklik şahıs için diyin, diyorum; ikinci teklik şahısta “ŋ”li kullanımlar, 

üçüncü teklik şahısta “r” ünsüzünün düştüğü halde ünlülede uzama olmadığı,üçüncü çokluk 

şahısta biliyollā (biliyorlar), yapdırıyollar (yaptırıyorlar) şeklinde yazı dilinden farklı olan 

kullanımlar görülmektedir. 

Şimdiki zamanı ifade eden eklerden “-ya” ile “-or”un kulanımı yaygın değildir. 

Derlemeler esnasında yazıya geçirilenler dışındaki konuşmalarımız sırasında da tüm şahıs 

çekimlerine rastlayamadık. 

Görülen geçmiş zaman ekinin ötümlü şekilleri yaygın bir kullanım alanına sahiptir. 

Duyulan geçmiş zamanın birinci teklik şahıs çekiminde şahıs eki olarak -“In” da 

kullanılmaktadır. 

Gelecek zaman birinci teklik şahıs eki “-can, -cen”dir. 

Tasarlama kiplerinde şekil ve fonksiyon açısından yazı dilinden faklı bir kullanım 

bulunmamaktadır. 

Diğer Anadolu ağızlarından farklı olarak görülen geçmiş zaman ile hikaye birleşik 

zamanın haber kiplerinin, ek fiilin görülen geçmiş zaman çekiminde özellikle 3. teklik 

şahısta “–n” ünsüzü türemektedir. Bu türeme, “annadırlādın” örneğinde üçüncü çokluk 

şahısta tespit edilmiştir. Ancak tüm kullanımlara yayılmamıştır. Sonda görülen bu ünsüz 

türemesi Uşak ilinde, üçüncü teklik şahsın geniş zamanın hikayesinde vardır. 

Cevheri fiilin geniş zaman birinci teklik şahıs eki “-m” ve “-n”dir. Birinci çokluk 

şahıs ekinde ise “-k, -øk” kullanımına seyrek de olsa rastlanır. 
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Cevheri fiilin çekiminde, ünlü ile biten kelimelerde ekleşme sırasında ortaya çıkan 

“y” ünsüzü çoğunlukla erimektedir. Bu erime bölgemiz ağzındaki diğer ekleşmelerde de sık 

sık olmaktadır. 

Cevheri fiilin görülen geçmiş zaman üçüncü teklik şahıs çekiminde, zaman eki 

sonrasında bir “-n” türemesi görülmektedir. 

Zarf fiillerden “-ken” bölgemiz ağzında ünlü uyumuna göre değişerek “-kan”, son 

sesteki ünsüzün düşmesi ile “-øka, -ke”, sonda ünlü türemesi ile “-økana, -kene” şekillerinde 

de aynı fonksiyon ile kullanılmaktadır. 

“-a, -e” zarf fiili ile “-raøk, -rek” karşılaştırma ekinin birleşmesi ile oluşan “-araøk, -

erek”, -r-~-l- değişmesi ile “-alaøk, -elek” olarak da karşımıza çıkmaktadır. 
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SÖZLÜK 

A 

abana  : düğünde gelinin giydiği kıyafetin bir parçası 

abılcı øø øøk  : abla 

ağırlı øø øøk  : kızın babasına düğün öncesi çeyizlerini tamamlaması için verilen para; 

başlı øk parası 

ahretlik : müsahib, kardeşlik 

a øø øøksaya : kırklama esnasında giyilen bir çeşit kıyafet 

alabada : sulak yerlerde yetişen, salatalarda da kullanılan yeşil bir bitki, labada 

alaġaba øø øøk : bir köy kuşu 

alfat  : yabani armut 

alını salla-  : kına gecelerindeki eğlencelerden birdini yapmak 

allı  : gelinin baba evinden çıkarken üstüne örtülen kırmızı duvak 

altın sökesi : altın konulan kese 

ana baba øø øøko øø øøkusu : hoş kokulu, yeşil ve çiçeksiz bir bitki 

anacı øø øøk  : kaynana 

andı øø øøk  : sırtlan, eşici et yiyici bir hayvan 

arala øø øøk  : aralık 

asar  : kale 

aspir  : yaşlılık ile insanın yüzünde oluşan siyah lekelerin her biri 

aş ba øø øøkırı : evde kullanılan bakırların en küçüğü 

āşamacek : akşama kadar 

aşeriklî : hamile kadının canının bir şeler çekmesi 
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aşır-  : götürmek 

ataşlik başı : evlerde ateş yakılan köşe başı 

avıstos  : ağustos 

ayfan  : haşhaş 

ay gün şayitim olsun: bir yemin 

ayırı øø øøk  : bahçelerde yetişen bir ot 

ayvan  : hayvan 

B 

babacı øø øøk : kaynata 

babuç  : ayakkabı 

badi  : hindi 

ba øø øøklalan- : ısınan ve koyulan sıvı karışımın kabarcıklanarak kaynamaya başlaması 

bālallar : bağlarlar 

bāla-  : büyü yapmak 

bal øø øøkan : orman 

bal øø øøkanlı øø øøk : fundalı øk, ormanlı øk 

bāsā-  : büyümek 

baş bālaması :gelinlik giyilmediği dönemlerde gelinin başının da bağlanarak özel 

kıyafetlerini giymesi 

baş yağlığı : tülbent 

bayraktar : düğünlerde bayrak taşıyan genç 

bazarla- : pazarın kurulduğu gün pazara gidip pazarlığı gördükten sonra dönmek 

bedave : köyün misafir odasında bütün köylüye bedava verilen yemek 

bedevre : ağaç pedavra kiremit altına 

bedirik : pamukların çıkırıkta eğirilmeden önceki hali 
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bel sapı øø øøklî : bel ağrısı 

berkeş- : kötüleşmek, sağlamlaşmak 

bezdirme : sade hamur 

bıcı ġarsı : bıcı karısı 

bılaşı øø øøklı øø øøk : evin bulaşık yıkamak için ayrılmış köşesi 

bıldır  : geçen yıl 

bızā  : inek yavrusu 

bibi  : hala 

bostan  : kavun 

boyunca øø øøklaş- : sarılmak, kucaklaşmak 

böyücek : daha büyük 

bulamaç : emzikli çocuğun anne sütü yanında aldığı inek veya koyun sütünden 

yapılan maması 

buydey : buğday 

buzlu  : düğünlerde kadınların giydiği bir çeşit gömlek 

C 

cem sür- : cem törenine katılarak ibadet etmek 

ceneze  : cenaze 

cinimis kalesi : hisar kalesi 

Ç 

çalba  : adaçayı 

çalı ġulecî : çalılıkların içinde, pınarların yanında yetişen bir mantar çeşidi 

çaltılı øø øøk  : çalılık 

çekinsek : çekingen mizaçlı 

çekme  : Orta Asya'dan çekip gelmiş, çepni 
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çeşni  : yetişirken suya fazla ihtiyaç duymayan bitki 

çevre  : başa örtülen oyalı örtü 

çı øø øøkı  : bezin içine malzeme konulup bağlanmış hali 

çı øø øøkırı øø øøk  : pamuğun eğirildiği, iplik haline getirldiği alet 

çı øø øøkış-  : göç etmek üzere yola çıkmak 

çımbar : dokuma için kullanılan aletin ön tarafında bulunan demir 

çıra øø øøk çı øø øøkar- : evlenmek; evlendirmek, yuvasını kurmak 

çildirim : unun yağla kavrulması, sonrasında süt katılmasıyla elde edilen yemek 

çimdir- : yıkamak 

çivicik  : çiviye benzeyen ve ormanlık bölgede yetişen mantar 

çivit anbar : dışı siyaha boyanmış,anbar olarak kullanılan iki katlı yapı; evli anbar 

çomça  : kepçe 

çotur  : bir lakap 

çuban mantarı : tarlalarda çıkan bir çeşit mantar 

D 

danışı øø øøklı øø øøk : Cumartesi günü misafirler için yapılan özel eğlence 

datlaş-  : sürtüşmek, arada anlaşmazlık çıkmak 

davlım : öküzlerin ve sığırların derisi, bir karış eninde, ayakkabı yapmaya yarar 

davlum : bkz. davlım 

dede bürgüsü : rengi kırmızımsı olan bir mantar, meliki, bürgülü 

dernek : Perşembe günü 

dēşet at- : genç ölenin ardından beyitler söylemek, ağıt yakmak 

deŋişik  : değişik, köydeki insanların birbirlerinin tarla ve bahçe işlerinde karşılıklı 

yardımlaşması, imece 

dibeg  : keşkek dövülen taş 
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dimi  : yazlık yatak 

diŋel-  : ayağa kalkmak 

dişli ġaşı øø øøk : çatal 

döngel  : muşmula; mezarda ayak ve baş uçlarındaki tahtalar 

döşek  : yere serilen yatak 

dükme : kesilmiş çam kütüğü 

düünü øø øøkoy- : düğün gününü belirle- 

düven  : üzerine insanın dikildiği, bir çift hayvanla çekilen, buğday saplarını saman 

haline getirmeye yarayan, altı bıçaklı ya da keskin çakmak taşından olan 

tahta tarım aracı 

E 

ebe  : babaanne 

eber-  : alıp bermek; getirmek, götürmek 

ebi ceddi yo øø øøk : sayısı azalmış, nesli tükenmek üzere 

eci  : anneanne 

efe  : abi 

eğitmen : eğitimin üç yıl olduğu zamanlardaki öğretici 

el ulā  : haber getirip götürmekle görevli uşak 

ellezi  : güvem, özgüren, kocasinan(cehennemdere) köyleri 

elyas  : ilyaslı 

enik  : köpek yavrusu 

énki  : şu  

éşe  : ekşi 

éşi øø øøkına : ekşi kına; sulak yerlerde yetişen ekşi tadı olan ve yeşil yenen bir bitki 

eye  : kemik 
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F 

ferece  : kadınların dışarı çıkarken üzerlerine giydikleri uzun, siyah kıyafet 

fî  : bir bitki 

fur-  : vurmak 

Ġ- G 

ġadın ġızımız : genç kızlarla konuşurken söylenir 

ġalaba  : kalabalık 

ġara ġulecik : bir çeşit mantar 

ġaralar : macarlar, karamanlar, ortamandıra, deliktaş köyleri 

ġarantavu øø øøk : köy kuşu, tarlalıklarda olur?? 

ġarkıl-  : büyümek 

ġavza-  : saklamak 

ġaya çalı : karın ağrısı, vücut kırġınlığına iyi gelen kurutulup daha sonra da içilen bir 

bitki 

ġazayā  : yeşil olarak yenen ya da yemeği yapılabilen bir bitki 

gebe börē : yufkanın iç içe konularak yapıldığı bir börek 

gecere  : halının iplerini hazırlarken ip dolamaya yarayan alet 

gedik  : delik 

gelep  : ip çilesi 

gelinbi  : yenge 

geŋiş zaman : sabahın ilerleyen saatleri, öğlene doğru 

gerdeme : yemeği yapılabilen, yeşil olarak da yenilebilen bir çeşit bitki 

ġır ebesi : sağlık problemlerinde başvurulan bilgi ve sağaltıcı yeteneği olan kişi 

ġıran  : etrafına göre yüksekte kalan yer, tepelik 

ġıvra øø øøk  : kadınların üzerine giydiği siyah dış giysisi 
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ġızılca havız gün : sıcaklığın çok olduğu zamanlar, ağustos civarı 

gicirgen : yaprak kenarları kaşıntı yapan, yeşil ve böreklerde kullanılabilen bir çeşit 

bitki 

ġoğul yā : katı yağ 

ġōva  : dedikodu 

ġovra øø øøk : mısır 

göcen  : tavşan yavrusu 

göğüt-  : suda haşlamak, kaynatmak 

gök hene : nine 

gömme : mayasız ekmeğin kül içine gömülmesi 

göŋüllerin çapı ġırıl-: üzülmek 

göveri  : bostan 

göynek : elde yapılan kadın üst giysisi 

gözer  : deriden yapılan ekin elemekte kullanılan kalbur 

gözermek : un eleğine benzer seyrek bir elek 

gözü alazlan- : gözü bulanmak, göremeyecek gibi olmak 

ġulecik : kuleyi andıran bir mantar 

ġurazla- : kestanenin yeşilliğini kaybetmesi, kuruması 

ġurban : kurban 

ġuş maması : kuşburnu 

ġuzuġulaġ : ekşi ve yeşil, taze yenen  

gücünü üz- : zoruna gidecek şey söylemek, üzmek 

güççük : küçük 

günebakan : ayçiçeği 

güve otu : meyve kurularının kurtlanmaması için kaynatılarak suyu onları ilaçlamada 

kullanılan bir ot 
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güvenç  : güven 

güzün  : sonbahar aylarında 

H 

halçı  : alçı 

hallan- : büyümek, gelişmek, iyi hale gelmek 

hapişane : af 

hatıl  : bkz. ustun 

hele ġayrı : bir işi yapamayan beceremeyene söylenir 

henk  : oyun yeri 

hindi  : şimdi 

I 

ıbrı øø øøk  : topraktan ya da tunçtan yapılan suyu dökmeye arayan bir araç 

ısıranġı : ekmek hamurunu kesmeye yarayan alet 

İ 

iğsi   : tamamı yanmamış odunun yanmayan kısmı 

ilmas  : yılmaz 

intibat  : inzibat 

ipek saba øø øøk : abuk subuk söz 

øø øøK----K 

kaçama øø øøk : bir yemek 

øø øøkaldırġaġaç : kaldıraç 

øø øøkaniza  : bir kız ismi 

øø øøkapama : et, ekmek, maydanoz, dereotu ve karabiber ile yapılan bir düğün yemeği 

øø øøkari  : artık 



 117 

øø øøkarşına doğ- : karşısına çıkmak 

øø øøkarştırma : bir tür yemek 

øø øøkartal-  : baklanın içlenerek kartlaşması 

øø øøkazılı  : kazı ali 

kepenek : keçeden yapılan çobanlar tarafından giyilen bir giysi 

kır øø øøk gün daban eti bi gün davşan eti : avcılık yapan kırk gün dolaşır, bir gün tavşan 

yer anlamında bir deyim 

øø øøkır øø øøk uçur- : doğumu üzerinden kırk gün geçen bebeğin kırklandıktan sonra dışarıya 

çıkarılması ve gezmeye götürülmesi 

øø øøkıstı  : patlıcan ile yapılan bir çeşit yemek 

øø øøkışla  : saya, hayvan barınağı; kışın soğuk olmayacak, kuzey rüzgârlarına kapalı, 

hayvanların barınabileceği alan 

øø øøkışla mevkisi : hayvanlarla kışın durulan yer 

øø øøkızı öv- : gelin olan kişiye eğlence sırasında mani, güzel sözler söyle- 

kimersi : kimisi 

øø øøko øø øøkur otu : tedavi amaçlı olarak da kullanılan bir çeşit bitki 

øø øøkomposta : komposto 

øø øøkoşu  : ödülü yöre kadınlarının yaptığı çöre olan düğündeki koşu yarışı 

köşe  : ateşin yanı 

köteş  : şilte 

köynek : atlet 

øø øøkumdar(ı) : mısır, süpürge gibi olan, boyu küçük ve eskiden hayvan yemi olarak 

kullanılan bir bitki 

øø øøkurulu øø øøk : yasla 
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øø øøkuş øø øøkondu : kuşburnu 

külek  : şapka; bebek takkesi 

külte  : ekmek yaparken fırın süpürmeye yarayan bir süpürge çeşidi 

kümbet : küçük toprak fırın 

küren  : kızılcık 

L 

lambır  : ıhlamur 

lambur : bkz. lambır 

leçber  : rençber 

lenger  : sini, tepsi 

löbye  : libya 

M 

macın  : macun 

malac  : bir çeşit mantar 

mamil  : ev yaparken karılan iyice olgunlaşmamış çamur, evi sıvarken fazla çatlak 

  ya da döküntü yer olduğunda orayı tamir etmek için hazırlanmış çamur 

manav bakırı :orta büyüklükteki bakır 

mari  : seslenmelerde kullanılan bir ünlem 

maşınġa : dikdörtgen şeklinde, bir gözünde ekmek yapılabilen soba 

mayasıl otu : bir çeşit ot 

meci  : para ya da benzer iş karşılığında birinin işine gitme 

mefat  : vefat 

meliki  : kırmızıya çalar bir çeşit mantar 

mençere : pencere 

mend  : dereye akan küçük su birikintisi 

menfes : suyun geçtiği yer, küçük köprü 
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mesel  : masal 

metire  : metre 

mezer  : mezar 

mınik  : kedi yavrusu 

mıŋar  : pınar, çeşme 

minnet : ekmek tahtası 

müsahib : ahretlik, kardeşlik 

müvtü  : müftü 

N 

nalet  : lanet, aksi 

naştırapa : su içilen bardak 

nina  : ninni 

nişan ur- : nişanlamak 

nuzla  : bayırlarda yetişen, kurutulup suyla kaynatılarak içilen bir bitki 

O 

o an üçürü : o an için 

oğul otu : hoş kokulu bir bitki 

o øø øøklā  : oklava 

o øø øøkuntu  : düğün sahibi tarafından düğüne çağırmak amacıyla davetlilere verilen 

hediye, şeker 

o øø øøku-  : düğüne, mevlide ya da herhangi bir toplantıya çağırmak 

olmadı øø øøk ōlana ġavtan kes- : ortada olmayan bir durum için sonrasını hesaplamak 

ōlumuzu everdik, ġızımızı çı øø øøkardı øø øøk: oğlumuzu evlendirdik, kızımızı evlendirdik 

oŋar-  : iyileştirmek 

oturama : düğün öncesi yapılan bir eğlence 
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Ö 

ölü øø øøkolacı : çoban kolacı, el genişliğinde ve fazla kalın olmayan mayasız bir ekmek 

çeşidi 

P 

pabıç øø øøka : göbeği sarı, çiçekleri beyaz olan yabani papatya 

padem  : badem 

pavrika : fabrika 

payam  : bkz. padem 

pedirik : bedirik, henüz çıkırıkta eğirilmemiş olan pamuk 

pelte  : un ve süt karıştırılarak bebeklere yapılan mama 

pesemet : hamurun içine susam katılıp dolanmasıyla yapılan ekmek 

peşkir  : havlu, yöresel kıyafetin bir bölümü 

peşkir øø øøkuşan- : kadınların yöresel kıyafetlerinden bir parçayı, vücudun ön kısmında belden 

bağlanarak aşağıya sarkıtılan peşkiri giymek 

peydef et- : hastalığın artması 

peyner ormanı : alaca ağaçlardan oluşan orman; yaprakları fazla büyük olayan ve kışın 

onları dökmeyen genellikle taşlık, kıraç yerlerde yetişen orman ağacı 

pır øø øøkala- : eleştirmek, taramak, konunun inceliğine varmak 

pinter  : şiniğin sekizde biri 

pürçüklü : havuç 

S 

sağmal : süt veren hayvanlar 

sarnıç  : sağnıç 

sa øø øøkla-  : ölmek, ölenin yakınları tarafından ölüm olayının gerçekleştiğini ifade 

etmek için kullanılır 
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salınca øø øøk ġoş- :salıncak kurmak, sallanmak 

salı øø øøkla- : ağlamak, ağıt yakarak ağlamak 

samı  : sami 

sarıasma : bir kuş cinsi 

sāya  : saya, kışla, hayvan barınağı 

sazana bi şe ol-: sersemleşmek 

sepi  : düğünde serpilen şey 

sergen  : kıymetli eşyayı, kap kacağı koymak için odanın duvarlarına ve tavanın 

yakın kısmına yapılmış tahtadan raf 

sı ġadācı øø øøk : şu kadarcık 

siyirdiş- : koşuşturmak 

sofra pulası : sofra bezi 

soma øø øøk  : su koymak maksadıyla oyulmuş ve kurutulmuş, maşrapa şeklindeki kabak 

sotaklı øø øøk : bulaşık yıkanırken akan suyun toplandığı çukurluøk 

sou øø øøkla- : üşütmek, soğuktan hasta olmak 

sovu øø øøkla- : bkz. souøkla- 

su ba øø øøkırı : büyük bakır 

suwācı  : iki ucuna kova takılarak kadınların omuzlarına aldıkları ve su taşımaya 

yarayan ağaç 

suy  : su  

sülüs  : askerlerin bedava yolculuk yapmasını sağlayan kağıt 

Ş 

şarapana : üzümün suyunun çıkarılıp şarap yapıldığı yer 

şaş øø øøkın  : zayıf 

şaşta  : bir yemek 
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şegebe  : şebeke 

şimşirik : şimşek 

şindi  : şimdi 

şinik  : 18 litrelik yağ tenekesiyle buğday ölçmede kullanılan ağırlık birimi 

T 

tabanla- : koşmak 

tabutla- : ölüyle tabutu hazırlamak 

tatana  : yaprağı büyükçe bir bitki 

tavşan böreği : bir bitki 

temmus : temmuz 

terlik  : ferece, kadınların dışarı çıkarken üzerlerine giydikleri uzun, siyah ve 

kuşaklı kıyafet 

tete  : teyze 

tınaz yabası : samanla buğday tanesini ayırmak için kullanılan tarım aleti 

tın-  : konuşmak 

to øø øøkat øø øøkapısı : evlerin ana giriş kapısı 

to øø øøklu  : doğum yapmamış kuzu 

tor  : cahil 

törelmemiş : tüy bile törelmemiş: tüy bile çıkmamış 

U 

urbā  : evlenme öncesinde kız ve erkek taraflarının takı-kıyafet ve diğer alış 

verişleri 

urdancım : ondan sonracığım 

urub  : pinterin yarısı 

ūrunu kesmez : yolunun önünden geçip gitmez 
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uruş  : mide rahatsızlıklarına iyi geldiği için kaynatılaıp içilen, ağaçlara yapışarak 

büyüyen asalak bir bitki 

ustun : köy evlerinde, genelde girişlerde, evin girişini sağlam tutan, çatı ile 

bağlantılı çok kalın ağaç gövdesi 

utansak : utanġaç 

uy øø øøku boncū : uyku sorunu olanların üzerinde taşıdıkları kara çalının bir parçası 

Ü 

ünne-  : çağırmak 

üş-  : toplanmak 

Y 

yağlı øø øøk  : eşarp 

ya øø øøka  : taraf 

yalabı øø øøk  : çam ağaçlarının kabuklarının soyulup, ağacın sarı kabuğunun sıyırılarak 

yenecek hale gelen kısmı 

yālıġ  : başa örtülen örtü, yazma 

yalım  : ġaliba anlamında kullanılan bir edat 

yaŋışlı  : kadınların kendileri yaparak düğün gibi özel vakitlerde giydikleri beyaz 

renkli üst giysisi 

yapşa øø øøklan- : yapışıp kalmak 

yasır  : esir 

yastac  : saplı, genişçe ve kalınca ekmek tahtası 

yastı øø øøklama : tarlada motorun döndüğü yer, tarlanın başlarının tekrar sürülmesi 

yatca øø øøk yata øø øøk yo øø øøk, aşıca øø øøk ġaşı øø øøk yo øø øøk: yatacak yer yok yiyecek yemek yok 

yavuz  : kolay, zahmetsiz, iyi 

yazlā  : evin önü açık üstü kapalı ve havalar iyi iken oturulan bölmesi 
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yesir  : esir 

yeşil emir  : baba evinden çıkacağı sırada gelinin üstüne örtülen yeşil renkli örtü 

yılan ġavcī : yılanın dönemi geldiğinde attığı derisi 

yımca øø øøk daş : yumuşak taş 

yivle  : su çulluğu 

yiygi  : yiyecek şey 

yolama øø øøk : pati øka, vasıta girmez, sadece insanın gelip geçeceği yol 

yonol  : yola yakın yer 

yum øø øøka : yufka 

yūsaŋ  : yıkasan 

yüklük  : evlerde yatak ve yorġanın konulduğu perdeli bölme 

yün döşek : kışın kullanılan yatak 

yüreği ılı- : korkmak 

Z 

zāmatla : zahmetle 

zemeri  : kış 

ziybek  : eşkiya 

zülfali  : zülfikar 
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METİNLER 

1 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Cemal Gündoğdu,77 

Akyar 

Ölüm 

ölüm 

1 açıldı mı. cemal gündoğdu yani. doğumum bin do økuz yüz yirmi doøkuz. yetmiş yedi 

yaşındayım. şindi bôle onun yaøkınlarına telefon ediylē böyle evden eve yahut 

duyuluyo so økaøk bôle bir iki ev olaraøk. erkeklere erkekler baøkar, økadınlara ġadınlar 

baøkiy yani. şindi hazırliyiz, misafirleri gelecek olsa ya økınları var ya onları çağıriz 

5 böyle cenezesine gelmek için. burada imam geliy hoca, müvtü hocası onu şey yapi 

burda yayøkiler güzel ondan sona hal øk onla helallaşi, haøkøkını helal et felen şeklinde 

ordan dışerlere götüri, dışerleden mezere götüriz, ondan sona geliken ölü sahıplāna 

ya økınlāna başınız sağolsun diyiler bôle şey. ondan sona yedinci günü mevlid 

oøkudiyiler yeni ölen adama, elli ikide ayrı o økudiyiler. işte bôle bizim cenezelerimiz. 

10 økadın olsun erkek olsun. çiçekleniy yani bôle bi gelenek olaraøk yani şeyine çiçek 

ekiyolar. yani öldükten sonraki eve yani her bayram bayramında ramazan 

bayramında, ġurban bayramında mezerliğe giderler, topraġ atarlar. bôle çiçek 

ekerler yani mum yaøkarlar yani başına. gelenek olaraøk burda böyle yani. ben pek 

bilmedîm için yani gelenek olaraøk eskiden beri bôle yapıliy. ben çocu øklumdan beri 

15 neye yapıldīnı, ben bunun şeyini bilmem yani. yani genç ölsün şey olsun bi farøk yoøk 

ama acıma farøklı olabili. şindi allah göstermesin gencinle benim ölmem evden bi 

kiremit düşer ama bi gencin ölmesi o çatı çökē. ôle mi değil mi, ôle. şindi genç 

økıymeti baş øka olu gencin. burası alevı köyü yani bizim geleneklerimiz şeylerimiz 

böyle amma başġa diğer sünnü köylerinde nası olu, onu şey yapmam. sonra aşağı 
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20 yu økarı bi sene geçti mi mezerini yaparlar, hayırını yaparlar, mevlid oøkudurlar, yani 

bôle oluyo. bu çocuøk ne yiy, tümünü aynı yemekleri öyle özel yemek olmaz. zaten 

et bôle keşkek, her şey oluyo tatlıya ġadā. ev yemeklerin bilinmez mi canım he. 

şindi ayvan keserler, ġazan ġaynadırlar. anons yapılır felen yerde bu gün filancanın 

yıl dönümü var, yahutta mezeri yapıliy, herkez gelsin buyursun diye eTraf köylere 

25 bile habar salınır. bôle ġırmızı yani ufaġ ufaġ mendiller gibi çeşit çeşit yağlı øk diyiz 

biz türkçesi, onlardan bağliylar yani tabudun olsun mezerinin başına olsun. hatta 

mezerinin içine bile belki økırġ elli tane yazma atıyorlā, yani biz ona yazma diyiz. 

pazarda da yazma diyler zatı e onlardan bôle bālallar ağaçlāna bağliyler, yani 

başucuna ağaç ekiliy ya bôle tahtadan ağaçlara bağliyler mezerin kenarlarına bôle. 

30 bi ayaøk ucuna bi baş ucuna. økadın olduøktan sona hepsine bağlaniy gencin, gence daa 

çok, az önce annattım ya, sona ona daa çok değer veriyolar. ağaç almazsa fazlasını 

da mezerin içine atîlē, geri getirmesine im økan yoøk, geri gelmez hiş, artı øksa o bôle 

mezerde. hindi, adam mezer yapdı, unun artī bile mezerlikte ġalı. fazlası yani artı øk 

demem fazlası. hindi økırøk tane yazma var. unun yirmi tanesini onar onar 

35 bağliler, yirmi tanesi fazla oluyo. genşlere hatta yaşlı ġadınnara felan bile yapıliy. u 

senin dedîn yazma şeyleri. adamlara kefinlînden artan unu yani unu bağlîrler 

ağaçlara erkeklere. økadınlara senin dedîn gibi gelîken görmüşsün. bak bu yüzde 

yetmiş ôle, økadınların şeyi, o yazma bağlı şey. ġadın mezeridir onların tümü. adam 

kēfide her zaman yapabilir, köy hayırı olaraøk. zengin adamlar yapiy. oluyo, köy 

40 hayırı her yerde olur, ne zaman canı istese o zaman yapar adam keyfi, ekseriyetle 

güzün olū, yani güzün demem eylül, ekim, økasım aralı øktan yani bu aralarda oliy 

işler bittikten sonra, aylaøk zamannānda. evet bôle yapî mesele, adamın birez 

durumu eyidir, iki tene, üş tene hayvan alî getirî, keser. økomşuyu çağıriy bôle. ôle 

bize gelenek olaraøk bu senin dediklerinden yo øk yani hindi er işi yapî, örî, yarım økalî 

45 diyin sen ôle deyil mi sen ôle şey yo øk. 
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2 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Cemal Gündoğdu, 77; Salman Akbulut, 35; Miraç 
Ergel, 53 

Akyar 

Geçim, hastalık 

geçim 

1 CG-yüzde yetmiş hayvancılı økla geçimimizi sağlîz. burası økır, yüzde elli atmış 

amaøkcılı økla yani dış köylere zeytine tikime pamuğa balığa yani hinci yoøk da iki üç 

tene çocu øk var, senle misel balı økta, bôle yirmi beş yaşında, on beş yaş arasında iki 

yüz çocuøk var denizde. baøk bi bu şekil burası, yani faøkır yer, soŋra aracımız bol 

5 gerçi ama ôle māsul vere sulama teşkilatlarımız yoøk. o zamanları da yine yüzde 

yetmiş hayvancılı økla geçim sağlaniy bizim burē isøkan olmadan manisada ġalmış 

yimbeş otuz sene, başġa yerlē ġalmış yirmi beş otuz sene. bi de bin sekiz yüz 

bilmem økaşta vefik paşa işey yapî, bu yörüklerne alevi, çetmileri. yani herkes diy, 

oldū yerde is økan olacaøk diy vefik paşa. o zamanlar bôle bôle is økan olî. aşağı yuøkarı 

10 yüz sekizen iki yüz sene felen arasında yani bizim bure is økan olmamız. daha eveli 

hayvancılı økla. adam o zamannar çadır hayatında, geçinin ġıllandan ġoyunun 

ġıllandan devenin tüylēnden çul yaparlāmış yani şunu çul ġabıl et, doøkuma ġabıl et. 

çadır hayatında büyük büyük doøkurlāmış, çadır yaparlāmış yani ôle. hindi deprem 

bölgesine devlet nası çadır gönderise ôle, çadırın bi deŋişiklî olmaz. yani gene 

15 hemen hemen bizim sülālemiz doøkuma halı do økurlar, çul olsun. hele kilim gibi 

şeyleri bizim eski geleneklerimizde gene var. ama şindi çocu øklara sôlersin şindi 

yapmiyler baş øka. hiç bu kövde hiç bi yerde ġalmamıştır. ama devlet şeyi altında var, 

yahut da fabri øka gibi şeylerde yapıli doøkumalar gine. hemen hemen türkiyenin bir 

numaralı yeri økayalıdere ben bilirin doøkuma üzerinden. şunun yerinde şey ġadar halı 
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20 iki yüz elli üç yüz ġayma, parayı şey yaptı mı onnā iki misli, metire ġaresini aşa 

yu økarı üç dört bin lireye, yedi yüz bin lireye økada halı satıyorlar. biz ore gidip geliz. 

ya økın orası ġayalıdere. ġayalıdere, çaøkıllı ġaraġaya bunnarın tümü aynı şeyi 

doøkuylar. u izmirde bile bu şey aldı økayalıdere. yani aøklım ereli burda halı doøkuyan 

yo øk hiç. daa eveli vāmış, çul doøkuyurlar, kilim doøkuylardı. çul bôle yayġı yapmaøk 

25 için, yani keçe gibi, keçeyi bilirsin. bizde yapmiylar da yani eskiden yaparlāmış 

yani o köyleri de senin dedin ġayalıdere tarafında yapiylar onlar keçe. çu økurderede 

felen ben çobanlı øk yaptım. kepenekleri felen orda yaptırdım ben çu økurderede. yüz 

elli kişi var, zeytin toplamaøkta. ayvalı øk , ediremit, bursa, gelenbe taraflarında var 

ama biz işçi amale olarak yani mal bizim deel. eylülde başlar, hemen ekimin onu on 

30 beşi yirmisine dōru gelir, økasıma økadā geliyler. biz hindi gitmîz. baş øka tütün 

dikimine gidîdik, tütün mesela manisa, tütün bitirîdik, pamı øk çapasına gidîdik. 

ME-nisanda giderler tütün dikimine, mayısa økadar şey yaparlar, dikerler. bu temmus 

aylarında çapa yaparlar, ondan sona ġırıma başlarlar temmuz ağustosta eylül. te 

ağustosun sonuna ġadar ġırıma giderler. ġırımdan sonra…pamuğa giderler 

35 eylüllede. eylülden gelir tekrar zeytine giderler. zeytinden işte bu aralı økdan sona... 

SA- baøh ben kendim on-do økuz ay ġurbetteyin, yedinci ay çı øktım baøk aha mayıs 

birde sezon bitecek. yüzde atmışı moturun yüzde økırøkı tayfanın. 

ME-bunnara yövmiye günnük yövmiye hesap ediy. aynı hiç değişmiy 

SA-aynı vicdanına ġalmış bi şey yani. baøk ben kendim beş aydan beri şu anda 

40 balı øklıdayın. ne ġadar zor bir iş yani yirmi dörd ay şey yirmi dört saat denizin 

ortasında ġaliy. 
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CG-senin beŋe soreceğin şeyler ôle. bunnar da biliy. ben gerçi bunnardan daha 

yaşlıyın. benim bildîmi çocuøklar da biliy yani gelenek olaraøk görenek olaraøk. evelki 

nesilden bizden duydu økları böyle. 

hastalık 

45 CG-hastalandīmız zaman paramıznan do øktura gidik, amaliyet olsun şey olsun. 

SA-para da olmasa doøktur da….ne bi tekme økoyî. 

CG-paran varsa bakiy. 

ME-paran yoøksa öbür dünyayı boylarsın 

CG- eyi olmam im økan yoøk.…malını satî, tarlasını satî, yani kendini økurtarmaya baøkî 

50 ölümün elinden. bi güvenci yoøk yani. ôle parası vāsa ġurtuluyo, parası yo øksa ölüyo. 

hindi benim bi taraf ġırılsa bende ne verî. bi buçu øk millar iki millar aliy, undan sona 

bana baøkiy doøktur. bi güvencesi yoøk da devlet tarafından ama bazı güvenceliği 

memur gibi bağøkurda olanlar bazı tek tek var kövde yirmi beş otuz gişi. bunnar 

hariç parasına baøkiy. köv ġalaba burası aşā yuøkarı 

55 ME-sekiz yüz elli seçmen vā burda 

CG-hemen iki bin beş yüz, iki bin yedi yüz vardır. yalnız o økadar da hemen dışta 

var alamanyada var. 

SA-ablam ġaribanlı øk çoøk zor. en ġırsal bölge burasıdır. ben şindi kendim pay biçîm. 

ben hindi benim ilkoøkul, ortaoøkul ikiye giden çocūm yaøkınım çalışmaya salîm ben 

60 aylı øk ama geçinemîm. 

CG-oøkula gidesiye üç ay, oøkulla açıldı øktan üç ay sona o økula gidî. 

SA-hiç olmassa onu topluyo bunu topluyo. baøk ben sana ne diyim. bene on iki aya 

ya økın çocūm benim çalışmaya salim geçinemîm. 
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CG-oøkulu bile erteliylē baøk pazar 

65 SA-oøkula giden çocūm benim pamı øk toplama gidî. pamı økdan geldi oøkula gitti baş øka 

bi şey diil. oøkudabilen oøkudiy im økanı olan, şindi benim ġızlarım var dört dürlü 

süper dersleri var ama benim imøkanım yoøk oøkudamam ben bunu. hadi bu ne zaman 

oøkuldan çı økacak da bunnar çalışacaøk diye ona baøkim ben 

CG-devlet şeyi altında hindi mesela bu sene bizim ortao økul açıldı. on sene oldu 

70 açılalı, on beş sene ama esas ortao økul bu sene bitti. şindi on iki seneye ġadar mecbur 

oøkudabilir, ondan sōra oøkutmaz yani im økanı yoġ adamın 

SA-on iki sene çıøkarsa öyle şindi zor. benim geçen gün ilko økul bire giden çocūm, 

her gün ôretmenne para istiyo, ver on millon hikaye parası, ver o para ver bu para 

yani gücümüz yoøk yani. çı økmazsa benim işim zor. 

75 CG-oøkula da ihtiyaçları var sen olmaz mı oøkula ihtiyaçları 

SA- eskiden çalışiydı øk paramız değerliydi şindi temelli para değersiz. şindi temelli 

bozuldu yani. şindi bu başbaøkan, şindi bu başbaøkan denizcilî vurdu, ġaracılar ağladı. 

bi milyon liraya mazot aliy. denizci makineleri bi milyon liraya aliyo…iki milyon 

liraya mazot yaøkiy. düşün yani, denizi güldürdü, økarayı ağlattı bu başbaøkan. bunnar 

80 bu gerçek diil mi. bu adam zaten ġazaniy. bir gün biz yirmi dört saat çalışdı øk 

adamın ġazandığı on bir millar satış yapiy günlük yani. 
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3 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Ceyre Ayhan, 74 

Akyar 

Ölüm, düğün 

ölüm 

1 öldü mü başına otururuøk. cezenemizin başında ağları øk. dış hazırlanır, dışarı çı økarsa 

u zaman cezenenin başında gene ağları øk şeye ġadarı biz şeye gidesiye ġadar 

ġabristanlığa gidesiye ġadarı ağları øk, salı økları øk. ağları øk işte ya økıştırı øk 

yerli daşlara vāsam 

5 yerli daşlar yarılır 

ulu ġaba ağaçlara varsam 

o da darılır 

gencecik gittin 

göŋüllerimiz çapı ġırılır 

10 bôle yaøkıştırırı øk ġafamıza göre. ağları øk genç gittiyse yaşlı gittiyse. gence genc ağıd 

ağları øk, yaşliye yaşli ağıd ağları øk. bu cezenem yoøk øku, ne söylîm ki. hindi ben sana 

ne ağıdı söylîm. cezenem olsa uf daşar daşar dökülür yaøkıştırır ağlarım ġızım. 

cezene yoøk økun ağıt yaøkiyım. oturu cezenenin başında o an üçürü kendimizi 

ġaybedesiye ġadarı döyegsiz dövünüp dövünüp genc öldü mü ağliyı øk böyle. hindi 

15 cezene yoøk økun ne diye ağlayalım.gene de bu güne diyim bôle genc öldü mü ağlıyı øk 

ellerin lifin işleydin 

gözlerin domur yaşlıydın 

arøkalarında ġuzuların ġaldı ağlıyı 

ġazandı øklarıŋı yiyemedin 
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20 aldı øklarıŋı giyemedin 

muøhabbatlarıŋa eremedin 

diye genc öldü mü bôle geşlere de ağlıyı øk, ġızlara gelinlere geşlere de ağlıyı øk 

yaşlıya da ağlıyı øk. ne diyim ki. 

düğün 

hinci bizim bôle gelin gelin allayın emrini bi benim oğluma bi ġız var burada onu 

25 göŋlümden geçirdim. toplanırı øk yaşlı gelir evmizin ocaı derik, yaşlıları topları øk, 

allahın emrini anarı øk bi, allahın emrini andı øktan keri soŋra böyle bir mu øhabbet saøkal 

öperler, muøhabbet ederler. nişan urarı øk yer götürmelik bôle büyük hayvan keserik. 

yirmi otuz tene. halvasından böyle şeylerinden böyle bulunsa… çoøk eyi olur. baøk 

araştırmalar var de mi, yemek araştıriylar, yimek yaptıriylar. böyle ağıd çekdiriyler, 

30 türkü söylediyler, şeylerde var böyle diil mi. öyle bi topluma girsen ço øk bi şeyler 

yazar öğrenirsin. ne diyim ki, ġoca deden olsaydın belki sana daha ço øk bi şeyler 

…yapar. televazon yo øktun, bôle bi şey yoøktu økun bizim günümüzde türkü hiç 

bilmezdik. økıyığı o böyle geşler şeyler böle hep yeni öğrendiler böle. bizi böyle 

buralarda yaşlı kişi bizler türkü bilmezdik. ne bilelim türküyü. hiş türkü bilmedik, 

35 söylemedik. evleniken neler söyleniy. ġınada neler söyleniy ġınada. söylüylar ġına 

ya økıylar, tabi o ne diyim ağliylar ġıza 

ev süpürseŋ tozlu diller 

ġap yūsaŋ ġızım pisli diller 

seni tumdan tuma düşürürler 

40 seni sevmezler 
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bôle ġına yakîlar, ağliyı øk ġızlara. bizim türkü oyunumuz yo øh. bizim ġaşı øk oyunu 

var. ona göre de çalġı var. hindi bi tene bu çalıyı iki ġadın çı økıyı türküsüz çalġıya 

göre ġaşı øk oyununnan oynuyuøk biz.  

?-hayli vaøkıd oldu onlar da battı hinci 

45 onu da battı bizim günümüzdeydin o da. hindi onan oynamiylar økın. hindi düünde 

gelinler ġızlar çaliylar da davuluna da oyniylar, düdüğüne de oyniylar, hepinnen 

oyniylar. bizim günümüzde yoøktun o. öyle. biz atına çı økardı øk. eskiden nası mı 

evlenirdik. görü edekler işde nişan urarlardı. atına hindi gelinîne çı økiylar. u zaman 

dua anardı øk böyle al duaınna böyle boydan aya øk. abana derik biz…o abanaynan al 

50 duaınan böle boum boğardı øk, altınları çizardı øk öyle ġına yaøkılırdın, öyle atına 

çı økardı øk. yenge çı økarırdı. yedi sekiz tene beygirinen, o yenge dediklerimiz de tabi 

geyinidin. onna gelini öyle duvağına çı økarıdı øk. hindi arabaynan gelinnik geydiriler, 

davılınan düdüğünen öyle çı økariylar gelinneri ġızları. bizim eskiki günümüzde 

öyleydin. böyle türkü söyleme yoøktun eskiden. öyle türkü yoğudun. öyle işde, 

55 beline ġuşak ġuşardın babası, uğurlar. ġapıdan çı økarır, eşig öptürürler, salı økları øk 

öyle. ġomşular birikirdin. hindi öyle bi şeyler yoøk. hindi eskiden görenek gelenek 

økaldırdılar eski göreneği hindi. şindi allahın emrine peyġamberin ġavlınna derik, 

olan tarafı kendi akrabalarını toplar, ġız tarafı da akrabalarını toplar, gelir yaşlı bir 

gişi oturur, allahın emrini, peyġamberin ġavlını ġor ortaya. oğluma ġızına fatmeye 

60 düŋür geldim alıya der. o da boyun ordan öyle dedi mi verdim verişim dönmem 

dönüşüm ı økrarı økadım daim olsun aynı bi nikeh şeyine girer ondan sora herkes 

økadın erkek böyle ġocaøklaşır. allayın emrini andı økçan allah muhammad ya ali, allah 

muhammed ya ali üç kere herkeş boyuncaøklaşır, böyle verilir. çaylar içilir, ciġaralar 

dökülür, tipsiler ilen loøkum, şeker ne varsa böyle dağıdılır. soŋra uŋa bi nişan urulur 
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65  böyle, edetimiz bu. ilk ağza saøkal öpme oluyo.  

4 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Remzi Özcan,  

Akyar 

Çeşitli kelimeler ve cümleler 

çeşitli kelime ve cümleler 

1 gözüm alazlanıyor: görüntü bulanıyor, bazen göremiyorum 

halan-: git-, økaç- 

tabanla-: økoş- 

alevi-sünnü 

5 ay ali gün Muhammed beni kessin: bir yemin 

gök hene: nene 

økaldırġaġaç 

deŋişiklik yoøk 

üşerler: toplanırlar. 

5 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Akif Sungur,72 

Alanköy 

Hatıra, askerlik, köy yerleşimi, okul, hastalık, geçim, 
avcılık, bitkiler, köyle ilgili bilgi, hatıra 

hatıra 

1 istanbulda askeriz, orda e tabi herkez izinli gelen tezkereye … ġadar elbise 

yapdırıyollar. içimizde adanalı arøkadaşlā vā, yahu budala manavlā diyo, güzelim 

maøk… økumaşı ġıyıp ġıyıp ġıydırısınız diyolā, niye, bizim diyolā, şalvarın iki ucunu 

bi araya getir de bi çek diyolā namaza da yaøkışır oyuna da yaøkışır diyolā. ne yerleri  
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5 ne yerleri diyolā. undan sōra şindi şurda bi ceryan telefon direklēni dikēken diktilē 

direkleri o zamanları baøkøkal dükkanı vā ore oturduøk, unnā da gelirdilē işçilē. siz 

nerelisiniz, adanalıyı øk didilē. siz adanalı diyilsiniz didim ben. niye, adanalı dedimi 

ben şalvarlı olur dedim ben. amca dedi, bizim şalvarımız gene vā dedi. odamızda 

dedi. bi memleketin dedi, ne yana gidiyosan o yana uymā mecburuz dedi. haøkøketten  

10 dedi, ha bôle bôle dedim ben tamam haøkøketten de dedi namaza da yaøkışır dedi 

oyuna da yaøkışır dedi herif. bizim şalvarlāmız dedi o zamana da panayırda 

duruyulādı, evimiz gene hazır balıkesiri geçtik mi çekeriz şalvarı diyolā. bu 

memlekette şalvar yoøk øku diyolā. onun gibi tabi her yerin yer yöresine göre uymaøk 

zorundayız diyo. biz diyo şalvarı çeksek de burda direk diksek herkes bize bakā  

15 diyolā. amma diyolā esasında diyolā namaza da oyuna da şalvar gelir diyolā. 

askerlik 

bizim bandırmada dörd ay ġaldım, orda acamılik git gel eğitim yirine vādı øk geldik. 

orda bi talim yaptı øk. başımdan ôle bi …gelmedi. sadece bi atışa gittik, atışda da az 

bi kendini toparlıyamayan bi arøkadaş vādı, una atış subayı mermileri basıvedi silaha 

tetî şu şekilde estirahate getirîsin nişannadı mı çekēsin. tetik elde ġalmış. eli tetikte 

20 ġalmış. urdan økum torpasına kesēken çekēmiş tetie dörderli sıra sol tarafımızda 

asker bôle dörderlen boşluøktan geçti, hiş bi askere tesadüf itmedi. u arøkadaşa atış 

yaptırmadılā bi taa ġalan ayırdılar. bu hadise bi başıma geldi. usda olarak da 

istanbul tuzlaya gittim. orda da bi øhızmet eri vādı o zamana beni yüzbaşı aldı evine 

götürdü. öyle şurda burda şu oldu bu oldu dicek bi yanım yoøk 

köy yerleşimi 

25 evelinden bu şekilde oturmuş iki mahalle orasına alan mahallesi, burasına balcılā 

mahallesi, iki mahalle taa vā yuøkarda bi saat sıfıra. ura da bu köyün mahallesi. iki 

saat yu økarda çataøk var ura da bu kövün mahallesi. atmış birde mi olcaøk atmış ikide 
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mi ayırdılā ġari, şindi orası ayrı köy oldu. onun için işde bunnā iki mahalledir burda. 

canım burdan biz gideriz urē baøkøkala, işimiz olur, işimizi görüz geliriz burē. onnar 

30 orda ġabrisdanımız aha burda ġabrisdanımız bir. unnan burē bi arøkadeşlē işi gelir. 

selamun aleyküm gelirlē, bu şekilde gelir gidilir. ġavġamız olmaz canım, ġavġamız 

olmaz. burda şindi aha sen ġāşı mahallede olcan, işde birē bardaøk çay içdik, sen 

gittin, ben urē vādım, selamun aleyküm, aleyküm selam, dayı hoş geldin, işte taa 

ancak gittin sen. bôle bi samimi, iyidir yani. ben urde oturem baøk burē gelem, sen 

35 arøkamdan geldin, oo hoş geldin, böyleyizdir yani. 

okul 

eğitmen üç sene oøkudurdu, salādı. økırġ altı, økırġ beş, økırġ altı, økırġ yedide oøkuldan 

çı økdı øk. økırġ beş, økırġ altı, økırġ yedi diyom, üç sene o økudū eğitmen o zaman. 

öğretmen olanna beş sene o økudurlādı. tabi ġız bizim zamanımızda zaten, økaç çeşit o, 

yedi yaşından on sekiz yaşına ġadā oøkula aldıla. oøkul yeni açıldı da kimisi bi sene 

40 oøkudu çı økdı oøkuldan. askerlî çı økdı tabi askere gitcek. e ġızlā, böyüklē gelin olcek. 

kimi bi sene oøkudu, kimi iki sene o økudu, kimi üçü bitirdi. bu şekilde biz oøkulu 

bitirdik. oøkula vādı øk ama bize alfabeden bi başlattı, a harfinden b harfinden harfleri 

örgetti. ondan sonra kelimeleri örgetti. kelimelēden sonra yazı yazma, satır onları 

örgetti. e ilāned arada matematik, üç aşā beş yuøkarı toplam şu, çı økartma bu ondan 

45 sona bunnarı örgetti. sōra bi coğrafya diye bi dersimiz vādı. unnarı o økurduøk 

yazādı øk. hadi baøkam ôleden sonra bi paydos ee iki sayfa üç sayfa dört sayfa yazı 

yazıcāsınız. ellēni ġırıp, bilek ġırılması çün, unnarı yazādı øk. sabālēn ilettik mi 

ôretmen unnara bi çızē geçēdi. bazısına peg eyi, bazısına eyi, bazısına orta. bu 

şekilde bi ders yapādı øk. ôleden sona da gidiyoz canım, çünkü bizim zaten o zaman 
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50 oøkul felan ôle köy odasında beş altı bi masa ġoduøk ee bi de oturaøk. orda yapdı øk biz 

oøkulu, köv odasında. evet duvarını yapdı øk oøkulun, üsdünü örtemedilē fakirlikden. e 

yol yo øk iz yoøk, nilen örtcen. onun üçün ilanāyatında økaş senesi atmışlāda mı olcaøk 

yahut atmış ikilēde mi olcaøk, oøkula devlet o zamannarı geldi yaptı gene yol yo øktu 

amma yo økardan bôle ufaøk arabalā gelip gitcek ġadā ġazmala kürekle yolu açtı øk. 

55 ufaøh arabalān gelebildî yere gedan demiri, çimentoyu getirdi, araba orda yı økdı. 

ondan sona Pi økaplan burē çekdılā. biz de eşeklēlen, merkeplēlen çaydan økum çekdik 

burē çuvallan. bunnarı ġari kendim de çekdim eşemnen çuvalımnan da. şindi bu 

atmışta ġari ben asgerden geldim ya. urda o økulu yapdı øk. e o arada birez daa böyücek 

bi devre çı øktı. arada bi oøkulda boşluøk oldu ya, şindi onda da gene bi ôretmen geldi. 

60 böyük talebeleri işte bi beş altı ay onnā bi o økudulā. ondan sona ġali ilersi beş beş. 

beş beş økaş sene olcaøk. şurda benim şurdaki oturan çocuøk talebe o. beşi burda 

bitirdi. undan sona beşten yuøkarı yoøk. yācılāda oøkul var ya görmüşünüz gelîken 

urda bitirdi beşi de, ortayı orda bitirdi. e buradaøkı oøkul da şindi økapandı ġari, çocuøk 

yo øk bi şey yoøk. biz o zamannarı zāmatla yapdı øk, oøkul bitti şindi. çocu øk yoøk, 

65 olannarı da yācılara aldılā. yācılā örgetmiyi bi şey diye bi daøkımları bigadıca verdi 

çocuøkları, bi daøkımları ordan ev duttu. bu işlē böyle işte ġızım. yirmi altı yirmi yedi 

hane burda var, hane olaraøk ev. ġāşı yaøka da aynısı yirmi altı yirmi yedi işte otuz 

hane yoøk, bigadıçtalā. yollā yetmiş yetmiş dörtte burē geldi. 

hastalık 

hemen iki ağaç buluyuduøk, uzun dört metire, beş metire bôle ġoyuyoz aha çulu. bu 

70 da çulunan ġıyılānı bi dikiyoz sırtımıza aldīmızda yācılara. urē ġadā alel acel cip 

filan geliyo, taøksi filan gelemiyo da cip geliyo. urda da cibe atıyoz, hadi balıkesire, 

burseye nere istesek da o zaman gidiyoz. hep bôledi. birisinde çı økdı, doğum çı økdı, 
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aldı øk sırtımıza hadi baøkam. yanımıza vēdilē bi ġadın, onu bindirmeg çin bi merkeb 

aldı øk. e bu umuzlāmız acıdı bu sefer merkebin sırtına bāladı øk ağaçlan ucunu. 

75 merkebi önden çekdik, u şekilde de götürdük. bi merkeb daa buldu øk arøkaya bāladı øk, 

merkeb de urda urdan gitmiyo, økafasını økulāna değivirince, olmuyo. bu zamana 

ġadā hep bôle bi yapdı øk emme benden evelkilē nelē yapdılā orasını bilmiyom. 

biberli tarna çorbası, adam sovu øklamış. he tamam sovu økladı, yap biberli çorba. e ôle 

ya canım e yi iç terledem baøkam, terliyese hastalı øk geçē. îtiyarlāmızdan bunu 

80  gôdük. bôle yapālādı ġızım. başı ārıdı mı, başı ārıdı o zaman bizde az buçu øk bi 

patatis olur. unnarı bôle dilimlēlē, ġāveye bulaşdırılā bôle burlara bālā, bi de bezlen 

bôle sarālā, baş ārısına bunu yapālā. su olur ġarın ārısı, eskiden şindi çay yaptīmız 

ıbrı øklā gibi topraøk bardaøk olurdu. sizlē biliyosuŋuzdur. u bardā alırlā yine bu 

ġarnımıza ġorlādı. ġoca ġarılā bize ôle bununla ġarnının ārısı geçti… dirledi ġızım.  

85 şindi ġol, mesela düşdün, bacaøk ġırıldı. mesela burda bazı bazılānın ġolları ben 

kendim baøkıverim aŋnayabildîm ġadā. bazılānı ittiriverim kütürtü gelir. ondan sona 

şu eskiden çetekde bi ibrahim dayı vādı, ġolu ġırılan, ġolu çı økan, bacaøk ġırılan, bacā 

çı økan o ibram dayıyı bulurlādı benįm küçüklûmde. ondan sona bozbük, çatā ya økında 

bozbük vādır hemen arası on beş yirmi daøkøkadır. orda da vādı bi çı økı økçı. yani 

90 hastaneye gidip de hastanede halçıya aldırmaøk, doøktura filim çektirmek, bu yo øk. 

zaten bilmiy millet. unnā bacaøkları sarıvırıladı, işde on beş gün depinmicen, yirmi 

gün depinmicen. e şindi de bunnā hepisi arındılā arındılā. peldörende hacı halil vādı 

bi. peldören vādır sındırgının son köyü. azcı øk şu bizden tarafa gelir u da hadi baøkam 

hacı halilin yanǐna. ni oldu? benim ġol acıyo. ġol çı økmış diyo herif. motur yağınan  

95 ōlayıp da itti mi küt diye düşüyo. hadi git. e ġırıldı, unu da birez bôle mu økavala 

yanana bôle ġoyu. pamı øk felan bulundurmuş, bez sarıvıryo, on gün dur diyo, on gün 

sona økonturola gel diyo. şindi o hacı ali de öldü. e yerine bi ġızı vā, helime, şindi u 
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baøkıyo burlāda. ama sen istesen burdan, taøksi vā köyde, dolmuş vā köyde, istēsen 

git balıkesire filim çekdir, filimde sardır. istēse git ureye u ġıza sardır. bu herkezin  

100 selbestlî. şurda ġara…vā gelîken yolun başında ġalır. onu görememişiŋdir siz urda 

vādı bi ġırı økdan aŋnayan bi arøkadaş. ailesi bi düşmüş, bacā ġırılmış. neyle yaptısa 

onu halçıla yapmış, sarmış ayā. sardı øktan sona bacaøk tutmuş. hadi baøkam balĭkesire 

götürmüş. kim sardı bunu demiş doøktur. beyim, ben sardım demiş. e şindi neye 

geldin demiş. acaba bi arıza ġodum mu diye sene økonturole geldim demiş. bi  

105 bakmış herif, maşalā demiş, iyi sarmışın demiş. hiç bi arızası yo øk demiş. undan sona 

bi zaman u adam ġırı økcılı øk yapdı de u da öldü şimdi da. e tabi doøktura kitti mi film 

çekiyolā, sen burda iki gün üç gün bavır. ama şu ġır doøkturlāna vardın mı hemen 

yağlıyo, siliyo, hade sarıyo. on gün dur, on gün sonra økonturol. şindi ġır do økturları 

da bunu yapıyo ġızım. bizim en yaøkın ġır do økturumuz şindi peldörende helma.  

110 burlāda olurlāsa ben bazı denk getiriyom. bazı denk getirdîm zaman küt 

yapıvarıyom, geliyo, gitmiyo. bazı inciniyo, unnara da bi økoca ġarı ilācı, yımırtanın 

tepesini deliyom ben, unun bi ağı oluyo yımırtanın ya, unu beliki sizlē de 

biliyosuŋuzdur, unun ağını ben silkeleyim, atarım, içersinde sarısı ġalır. unu alır 

gelirim, doldurum duzu ġur da bôle nane mi olur o. tuzlan, tuzlan, unu sôle bôle bi  

115 beze yayarım ben iki damla da bi yā damladırım. adamın ġoluna bacāna bôle bi 

sarıverim, şu şekilde, aynı bilezik şeklinde. iki gün durdu mu adamın ġolundaøkı 

incinme de geçē. amma duzlan yımırta. evet eskiden gördüklēm ġatran da ġorlādı, 

çamlāda çıra oluyo, unu çırasını bôle ġorlā yaøkarlā bekmez şeklinde ġaba ġuyarlā. 

unu i şimdi neyle yapıyolādın zati unu görmedim. amcam yapādı amma heralde  

120 dikkat etmedik. ben onu örgenemedim. e şindi ġatran olmadī gibi biz duzlan 

yımırtalan sarıyoz. bizim memleketin işi bu. unnādan annıyan yoøk. eskiden unnarı 

işde, şu...āzına şôle bi şey ġoduøk mu, yatırdı mı… hadi onu doøktura götürüyolādı. 
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evla içerdekine bi şey yoøk. ôle di mi. ama ġollādamış, bacaøklādamış, unnarı hade 

yımırtalan, patateslen, duzlan sarıyoz ama içerdekini ne yapam canım, unu da bi 

125  çula ġoduøk mu ġale dōru doøktura götürüyodu øk. çocuøklara da he de gördûn yerlēde 

bi şôle şôle økoøkur otu dirlē, acı øk bi økoøku yapar. gitsen o yannāda vādır. unnarı 

topluyalā bôle, unnarı bôle di dövēlē, undan sona, una bi bezin üzerine ġorlar. gene 

biraz duz ekerlē de çocūn göbēne ġoyuvurulā ġoca ġarılā. unnarı da ôle gördüm 

gene. çocuøk ırahatlaşıvarı. çeşit ilaçlā vā, fitil vā, di…ġoyā, bilmem nāpıyolā amma  

130 ġoca ġarılān yaptī bu økoøkar otudur. dolu, kimisi boş yaprā der, kimisi şaplı der, şôle 

şôle ormanlāda çoøktur bu. bunnarı (aziz allah) toplālā cezveye çaydanlı økta 

ġaynadırlā, içirilē, ġarının ağrısını kessin diye. sona bi de sarālā bôle bezlen gene 

bunnarı da yapālā. buna boş yaprā derlē. sona çeşit otlā, kekik, ġır keki, uzun kekik, 

økısa kekik, kekik de ço øktur ormanlāda. bunnarı da içerlē, ġaynadırlā da. sona yemek  

135 üzerine ekerlē nana, maydanus gibi, yimesini de yirler. bôle ot da ço økdur bizde. üç 

dört çeşit kekik vadır. sona bi de şôle şôle yapraøkları olur, una da güve otu dirlē. 

bunnādan de bazı yirde ana baba økoøkusu dirler gicirgenlē olur, onnarı biliyo 

musuŋuz, gicirgene benziye. bazı yirde ana baba økoøkusu dirlē, bazı yirde oğul otu 

derler. unnā da var. aøkça aøkça çiçek açar, biz papatya deriz, sizlēde ne diyosuŋuz  

140 bilmem unnā vādır. sona sarı sarı çiçek aça sôle sôle yûsek olurlā, unnara mayasıl 

otu derlē, e mayasıla. undan sona bunnarı haziranın yirmi ikisinde günnē økısalmā 

başlā, gün dönümü derler, sizlēde nasıl bilmem, aynı mı, gün dönmezden evela bu 

otları toplıyalā çoøk arøkadaşlā ekseriyetle ġoca ġarılā toplıya bunu bi çuval bôle, iki 

çuval. istiyene viri paralı-parasız, kendi devamını undan içer, çay içmez. çünkü her  

145 çeşit ot urda, undan sona faøkat bu otlān hepsini ben kendim bilip de, hepsini 

bilemiyom. şindi burda otları bilen bi tek ġadın vādır ekseri u da bigadıçta, hasta, 

yani devamlı bigadıçta duruyo, hasta ōlunun yanında duruyo, u adamın evinde 
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bilmem bi paket çay vāsa vādır amma çuvalınnan ot vādır. benim evlēde bulunmaz, 

benim evde de çay bulunur. 

bitkiler 

150 şindi mantar çoøk toplıyalā, ben faøkat mantarlāda bi meliki dirlē bi şôle ġulaøk gibi 

olur da ġırmızı olur. bi u mantarı bilirin. kimisi økuşaøklı mantar diyo, kimisi bürgülü 

mantar diyo, kimisi dede bürgüsü diyo. bunnara eve de getirtmem almam da. sadece 

u ġırmızı melikiyi alırın. amma yengen biliyo, o dede bürgüsü diyolar, bunnarı 

onnādan getirip bişiriyo. öteki dürlü gelici güzel mantar eve ġoydurtmam, çoøk 

155 tēlįkesi oluyo. kendim ayıramam zati. kendim alıp da getirmem, dede bürgüsünü 

görem, bu dede bürgüsü deyip de alamam ama ġırmızı melike olursa bi de şôle 

malac olur, bôle yırta yırta ġavurısın, melikelen o malacı bilirim, unnarı alırım. şu 

çarşıda çiçek çiçek ġavırı da yidikleri çiçek unun çiçēne benziye kellesili taraf çiçē 

oluyo ya o malac şindi bulunmaz. ekseri güzün aynı melikilēlen baraba bol bulunur  

160 o. ben kendi o melikilēn o malac dedîm mantarı yerim diğerini zati alıp da eve 

getirmem. şimdi ağaçlāda yetişen şeylē ġızım çamlā var ya çamlā. geliken 

gördünüz, yoldan gidēken çamları gördünüz ya onnarı bahar geldi mi şurda bu mard 

ayı çı økdı øktan sona eğer vaøkıtın müsayit olursa vādın çamın yanına, keser, tırpan bi 

şôle sarı ġabını sıyırısın. evelinden biz çoøk yapādı øk bıçaøklan bôle çizarız, burasını  

165 da çizarız, burasını da çizarız, burda bütün bôle u sarı ġabı çekerız. undan sona 

ağacına bıçā burdan bi ġoduøk mu yuøkardan aşā böle sıyırız, una yalabı øk derlē, şaøkır 

şaøkır yiriz. he yalabı øk derlē una, unu bôle yiriz. undan sona, sona tepesinde uruş 

deriz şôle çanġallı çanġallı meyvalā olur. unun akca akca da tohumnarı olur, evinin. 

bunnarı toplarız, bi taøkım arøkadaşlā cezvede bi temiz ġapta ġaynadırlar. suyunu  

170 gene içerler. ġarın ağrısına eyimiş, ülsere eyiymiş u çamdaøkı uruş dedîmiz şeyler. 

bazı yirde, bizim bigadıç ovasında armıtlāda da olur o Faøkat hayvan yedimi 

zehirlimiş, hayvanı gebertirmiş o armutlādaki. çamnādaøkınnā hayvana da 
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doøkanmaz, insan içtî zaman insana da doøkanmaz. unnarı da bôle biliriz. e kiraz, 

getiriz şôle kirazı dikeriz, böyür. acı çı øktısa keseriz, datlısını aşlarız. bi kirazı  

175 böyüdü mü kirazını ôle yiriz. elma, ġızım evla bi kes de yi sona, lafı sona da 

ġonuşuruz ama kes de sona yenmez. balıkesirin dursunbey ġazası vā ya canım, urē 

pazara gidēdik, burdan økatırlānan. vādīmız zaman tabi økorucu nahiyesi vāmış 

balıkesirin, ben bilmiyorum, urdan kestene getiriyolāmış oraya. ore kestene 

getiriyolāmış, adam o zaman içi otuz lireye satıyo, biz yirmi beş lireye satıyoz. tabi  

180 adam varıyo sergiye pirincini, maøkarna, yağı, duzu, hepisi ne vāsa orda yarım kilo 

da kestene ġoy diyo, dursunbey kestene yimez, yarım kilo kestene alır herif. undan 

sona faøkat bizim alan kestenesini bilenlē de. alaçam eskiden birlikti bizim de 

dursunbeyin memurları, orman memurları burlara gelir giderdi. unnā bilir, hemen 

gördülē mi alan kestenesi hemen unnā yapışırlā. e bunu da nasıl, kestene alcēsen  

185 burda al der adam. urdan üç beş kişi de alırlā. bi daaki seferde arayala amma faøkat 

arası da aşırı her daim bazara gidilmiyo. ġar bi økapattı mı geçemiyon. bunu bilennē, 

alan kestenesini, gördükden sona da bilir, duydu øktan sona da bilir ama evet ġorcu 

nahiyesi kestenesi gelmiş bure gördüm. şôle şôle dekerlek tek kestene, siyah mı 

siyahtır, e tabi ġavırıp da bi alamadın. ġavırdīn zamannarı da bi soyulmazmış.  

190 buranın kestenesi méşūrdur ġızım. her şeyden, kestene satmaøktan da, elma da satālā, 

patetes de satālā da. ben bu sene kestene sattım, do økuz yüz bin lira para aldım. 

bunnan geçim sağlanır mı. bunu ben ġadā satamayan arøkadaşlā da vā gene. bu mard 

ayı çı økdı øktan sonra kesteneden bazı bôle küçük olur devamlı taldan küçük olur. 

bazıları da bôle böyük olur. u güçük ağacı keseriz bu böyükden aşlarız. iki sene  

195 sona aynı böyük kesteneyi viri. bu mard ayı çı økdı mı nisan on beşe dōru herkez 

aşlancaøk kesteneleri vā aşlıya. eylül girdi çı økdı mı, ekim ayının on beşi dedi mi 

herkes talının başına varı. o zamannarı bôle açılır. bunnān ġozası ġozanın içinde 
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duru bôle bunnā bu şekilde bôle. bu ġozayı görsen sen zatı buna yincek dimezsin. 

şurlāda vādır ben sana gösterem de nerlēde vādır kim bilir. eylül ekim on beş didi  

200 mi da bazı yıla baøkıye, ekimin onunda da başlanır, beşinde de başlanıyo. undan sona 

bunnarı adam bulur, yapabilen kendisi çı økā, indiri aynı zeytin silkiyolā, zeytin 

silkenneri gördünüz mü, zeytin silkennē gibi, ondan sona, dibinden de toplıyalā 

yalnız eskiden bi şôle bi şuma ġıstırīlā da ġozayı bôle dutālā sePete bôle ġurlādı. 

şindi ġari eldivennē vā, elma toplayıp toplayıp atıyo. ele batā bunun dikeni. efendim  

205 mart ayına ġadā müsadesi vādır. ama şimdi ġarı martta durdursan hemen şurdan 

küçük içi çı økıveri. u zamana ġadā durdurabilirsin. ekimin baøk on beşinden bu marta 

ġadā durdurabilirsin. undan sona eğer unu bi toplu satmaøk istēsen, ekim ayı çı øktı 

aralı øk ayı, ocaøk ayı, şubat ayı, bu aylāda ihtiyacın ġadā bi çuval iki çuval satāsın. 

tabi yağ alcan, duz alcan, elbise alcan vesayire nēse. amma mard ayı böyün ġaç on  

210 iki mi, on bir mi, on bir mi daa işte. şindi bu zamana ġadā ġarı harcıcan, bu 

zamandan sona içi çı økıvıra bunun. bunu, talı çoøk olur adamın, kendi de îtiyardır ben 

gibi, yapamaz, senin ismin ne? naci, e tabi, ōlum sen økaça indiriyon, yövmiye økaça 

alıyon sen, mesela üç lira-beş lira. tamam yarın bana kestene indir. naci, fēmi, siz de 

bana toplayın, āşama, økaça indiriyon sen kestaneyi şu yövmiyeye. økaç, on lira-beş  

215 lira nēse yövmiye vircen git, yapdırcan bunu. e yapdırmadīn anda e zate gidiyo. bu 

böyük āzını açtı mı bu hemen düşe yire. yire düştü mü de tabi o gelen hayvan yir de 

geçiyo. hayvan yir bunu. bunu hayvan dē urda görsün, geçi, hemen … geçiri, sığır 

görsün geçiri, doŋuz görsün, doŋuz dahi yir. döküldü mü dibinde doŋuz 

görmedikten sona onu hayvan yiyemez, çünkü o sert. a o zaman dikenne ġalır, ben  

220 sana ne diyom aha. bu diken yuøkardan sarardı økça o diken sarardı økça çı økıyo da buna 

düşüyo. 

avcılık 
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aŋnamadım. bizim burlāda avcı eğer ġar yağāsa, u zaman ġari üç beş kişi çı økā, 

dolaşı gelir. ôle her zaman tüfēni taøkınıp köpēni çekip de dolaşan avcı yoøkdur, bizde 

ôle avcı yoøkdur. avcılı øk yapmadım da yapmam da. e āşamacek geziyon, āşamnen  

225 yorulup ġalıyon, ne namazını ġılabiliyon ne sepetini yapabiliyon. undan sona 

tavşanı āşamacaøk dolaşdırcan, furabilirsen furcan, furamazsan… çekip gidiyo. kes 

bi tavı øk geç bi yana. onun için amma avcıda avcı onu bıraøkmazmış. økırġ gün diyo 

daban eti bi gün davşan eti diyo adam. økırġ gün dolaşcan da bi davşan vurcāmış. 

bunu ben dolaşır durun mu. he økırġ gün gezcemiş herif. bi gün daa diye davşan eti 

230 diyo. 

bitkiler 

sulān çı øktī yerlēde bôle bôle otlā olur. biz onnara gerdeme deriz. sizde de aynı mı? 

bi økısmınna da bôle bôle uzun olurlā bôle böyük, unnara da ġaz ayā deriz. bundan 

on sene evel de ilerde ġaya ġalenin dibinde sırlānın yanındayım, bende o zaman bi 

çivit öküz, iki inek filan var, bi de ġaraca. ôle bi gezdirip geliyodum. orıya geldim. 

235 orlāda iki kişi yatıyo, bi kişi de elinde bi çaøkı. yahu napıyon sen dedim ben. ben 

dedi ot topluyom dedi amca dedi. ne diyosunuz onnara siz dedim ben. alabada diriz 

didi. siz de dirmisiniz alabada diye? ha, emme küçüklēnden, böyüklēnden diil. ben 

de orda gördüm, ot işini ben de pek aŋnamam. adam hemen iki iki yapraøk zaten. biz 

alabada. biz de alabada. yu økardan aşā inerken ben økaleden iniyolā, økalenin tepesine  

240 çı økmışlā, her tarafa fotōraf çekmişlē, makine vā ellende. bôle dedim ben uzun uzun 

dedim ben biz bālā diriz didim. amca didi biz de bālā diriz didi. biraz ġarøkıldım da 

ġırmızı ġırmızı çiçek açā onnā, undan dedi toplarız biz dedi. unnarı siz toplıyam. biz 

toplamayız dedim ben. neden, unnarı bilen yoøk bizde dedim. ôle bi merkebin yimedî 

ot başını ārıdırmış. bilmeyince ni bilsin. de orda adam topladı, undan sona hadi  
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245 amca allāısmarladı øk. hadi uğurlā olsun. siz aşādan mı geldiniz, yu økardan mı 

geliyosunuz? bu alan köyünün pekmezi de méşūrdur. bütün balıkesirde bigadıçte 

pekmez satarlā. alan peKmezi de satā diğer kövlē. bizim bu kövün peKmezi 

méşūrdur da. 

köy ile ilgili bilgi 

akif ōlum diyo îtiyar bi omar dayı, bu kövlē diyo hepsi diyo alandan dağılma diyo.  

250 peki alana nerden geldilē diyom ben de. urasını bilemem diyo. bozbük diyo, toprā 

bozdur diyo undan bozbük diyo. çataøk diyo, iki derenin çatı çat diyo. hacĭömer diyo, 

yaylaya çı økarlāmış baharın buraya diyo. burda diyo herkes alana, økış güz geldi alana 

gidēlēmiş diyo. o ömer diyo, økalırmış orda økışın yalınız başına diyo. orda diyo bi 

sene økalırøkan iki sene økalırøkan bizim burda diyo, meyvalıda diyo, o zaman taa  

255 meyvalı adı aŋılmıyodu, devrişler aŋılıyodu. adamın biri de ġalmış burda diyo. u da 

yalınız başına burda ġalıyo diye diyo devriş dimişlē diyo. bu kövün ismi de diyo 

devrişlē diyo. hacĭömerin ismi diyo, u ġalan ömer diyo, bi de hecaza varmış gelmiş 

diyo, hacĭömerderesi undan hacĭömerderesi diyo. bu kövün ismi diyo, devriş 

dimişlē, burda ġalan adama diyo, devrişlē ôle ġalmış diyo, bi yanda da sındırgının 

260  kövü orası gene kürendere vā, u dere de diyo, kürenli bi deremiş de diyo ondan 

kürendere demişlē diyo. ġızılcı øk, ġızılcı øk. ġızılcıa küren de diyivirlā bu köv yerlēde 

de, kürendire derlē u yere şindi. ġızılcıøk kövü demiyola kürendere. gene ġızılcıøk 

kövü vā uranın kürenderenin başında gene ġızılcı øk kövü de var. bizim 

ufaøklığımızda, bu kövde kimse ġalmaz, neden, on beş yirmi keçisi olur adamın, üç  

265 beş ġoyunu olur, beş altı sığırı olur fazlası olmaz da. buna alırlā burdan şu 

ġarşımızdaøkı ġıblada ġalenin arøkasında ġaraġol dirler, uraya yaylaya giderlē, 

yaylada baharın e tabi yāmır geldi zaman adam nerē gitcek, çamlara herif bi balta 

atıyo onnara bôle bôle toøkmaøknan furuyo bôle unnādan bôle sekiz ġarış tātā 

ġoparıyo ben boyda, unnarı bôle dayıyo üstüne de örtüyo bôle, unun altında duruyo,  
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270 buna yayla diyolā, ha evet. bazı yerde yûsek yerlere çı øktı mı yayla, biz de bunu, 

bunun altına so økuluyoz. ġıyılāna da ġırı øk tātāları dayıyoz küçüklûmüzde. biz de 

buna yayla deriz. çünkü bu yandan yāmır gelmiyo, bu yandan da gelmiyo, üstünden 

de gelmiyo, ġıya gidiyo. bi taøkım arøkadaşlā, şu gene ġıble tarafımızdadır, 

ġuzulcuoluøk yaylası dirlē, uraya varırlar, adam aynı bôle yaylayı yapā uraya, e biz  

275 yayla buna deriz amma baş øka yerde de sen şimdi balıkesirden yahut bigadıçten 

çı øktın burē yaylalı øk. biz de buna yayla deriz. altına, bi yāmır yādı mi hemen altına 

soøkulurız da. kövde hanġı aylāda o haziran temmuz ağustos, üç ay adam kövde 

bulunmaz burda. bulunur adamın ġabaøk vādır efenim patatis vādır, unnarı bi sulamā 

gelir. taa burdan bi yaylaya gitcek yicek işçek bi şi vāsa tabi baøkøkaldan gelcek dél  

280 ya tarlasından getircek. yaylada unu yicek. da onun için yayla deriz, bunnara 

yaptīmız şeylere yayla deriz økalan bunun altında yāmırda biz ġavzanırız. yatā 

ġal økarız da. tabi acek böyücek olur bôle e ondan. 

hatıra 

adamın birisi şurda gelirken panayır vādır, ūradınız mı. acıøk yol sapadır da acı øk 

ġıyıdadır, şindi orē gelmiş, e burdan ilerde hanġı köy vā demiş. yuøkarda alan var  

285 demiş, aşāda çayır vā demiş, tamam. gelmiş urdan beriye, baøkmış köy yoøk. e üs köy 

alan, aşā yirde çeşme vā bi, çeşmenin altı da çayır. ya çayırda yatsam demiş sulaøk 

demiş, üşürün. en eyisi şu alanda bari yatem demiş. urda yatmış ġāøkmış. sabālēn 

beriye çı økınca burda alanı görmüş, beri ġıyına çı økınca e ġıran deriz gāri, acik bôle 

açı øktan bôle yüksekte bi yere çı økıvirince ġıran deriz, bazı yirde tepe geçe. urē  

290 tepeye çı økmış, baøksa alan görünüpduru. ya sā tarafında çayır köyü, u da 

görünüpduru. eyvah demiş herif, bôle hikayelerimiz vādır. ġıplanızda gördûn yir 

ġaledir. asar deriz ismine de kendi kövümüzüŋ dilinde geçen ismi asardır. faøkat 
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sādan soldan bôle sizįn gibi gelip de sorannā için de økale diye sorālar. asar diye 

biliyoz, az yûsek tepe ya, küçük dā ya. u zamandan biz asar diye biliyoz  

295 böyüklēmizden e asar ġalesi derlē gelen arøkadaşlā bôle sizin gibi soranna. yiri de vā. 

şindi bizanslē zamanında ġavır burda durmuş. onun tepesinde ne bilem bôle birē 

buçuøk metire geŋişlînde aynı bazı yerlēde ġuyu eşiyolā da su çı økarıyolar ya biz 

burda sağnıç diyoz, ġuyu şeklinde eşmiş aynı ġudretten daş, daş aha burē daş, bunu 

eşmiş aynı bôle ġuyu şeklinde, økaç dene onnā ya on sekiz mi olcaøk on iki mi olcaøk  

300 biri azcı øk şôle kenarda, onun oldū yere ôle sığırdı, ġoyundu, geçidi so økulamıyo. acı øk 

uçurum yûsek yirde. buna oldū yer bôle düz. Faøkat buna ilerden baş øka işcek suyu 

yo øk orda tabi tepe yûsek nerde nerde olsun su, şindi unnā yāmır suyunnan mı 

doluyo neylen doluyo ben de bilmim tabi. geli hayvan burē hemen içine sığır olsun, 

geçi olsun, geçi-ġoyun olsun. e ġoyunnā geçilē orē donup ġalıyo. buna daş  

305 doldurmuşlā eski zamanın bizim böyüklēmiz da daşları bôle ġoduynan araları aralaøk 

ġalıyo ya hayvan geldi mi bôle aralādan daşlān aralādan suyu içēmiş, içine 

ġaçmazmış. sona bu doğu tarafında ġavurun kilisesi dirlē, una ġavurun kilisesi dirlē, 

kilisesi vāmış urda, undan sona oraya sādan soldan ġavurun kilisesinde para vāmış 

diye… getirilē gelirlē, eşēlē. gece orlāda yatarlā. bizim bu köyden gidip de bi kişi de  

310 eşmez, urlāda yatmazlā da yani ġazıcılā vā ya arada bi şegebe gibi onnā gidip orda 

eşiyolāmış orayı, burda para vā diyerekten da ġavurun kilsesi derlē orē. burası bôle 

tūla duvar, burası da taş, harç inşat duvar. biz bu tūlayı otuz santim ininde ordan 

sökdük getirdik burda ekmek fırınnarı vā ya u şekilde fırınnan dabanına döşedik, 

ekmek de bişirdik. yani tūladan iki ġat örmüş herif. cinimis zamanından ama  

315 bizanslān zamanından mı ne zamandan. annatmadılā, kimisi böyüklēmizden yahut 

yaşlı bôle duyup da gelenlēden cinimis økalesi diyolar. e mesela bunu senden 

duyuyoz, sen söylüyon, bizim bildimiz asar. urda ġalenin aynı doğu tarafındadır o. e 
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bi da bizden tarafa baøkan yasde yûsek taş vādır, ġavurun bayraøk diktî taş dirlē 

böyüklēmiz. ġavur burda durdū zaman bayraøklarda olurmuş. u sağnıç dedîmiz  

320 ġuyulādan, suyu urdan mı içiyodu, ne yapıyodu unnā. biz asar biliriz. altında bi 

küçük tepe daa vādır. ura da güççük asar…deriz. ġavurun, ġavur anbarları derlē. 

aynı şôle göt döşekleri yahut de sandı øk sandı øk şeklinde dövdürülüyo daşları vādır 

orda, bizim gördûmüz biz daşları biliriz. ġavur ambarları, ġavur ambarları dirlē. ni 

ġoyuyodu adam urē bilmem. yonanlılā geliyolā canım yonanlılā geliyo da bu taşlā  

325 yonandan zatı evelden, bizanslā zamanındanmış. şôle bi hava müsayit olsa da 

giTsek göstersem size emme hava müsayit deil. bizim bigadıçte iki tane tarih hocası 

vādır, bizim te ġāşıda aşāçamlı-yu økarıçamlı dirlē u kövlēden. yani bigadıçte urları 

bıraøkıp bigadice gidenlēden urda oøkumuşlā adamnā, tarih hocası olmuşlā. geldilē 

burē. burda soruyolā sen sordun gibi. bunu bu sene öldü ta güççük … diye bi adam  

330 vādı, doøksan doøksan üç yaşı mı doøksan dört yaşı mı olcaøk öldü ġarı bu yıl. u köv 

dedilē, yonana burdan adam götürdü mü? götürdü. giri gelen oldu mu? oldu. økaç 

adam götürdü, mesela otuz adam økırġ adam. giri økaç adam geldi, iki adam-üç adam. 

benim bildîm dört kişi geldi, baş øka yoøk taa. şindi bunna bunnarı yazdılā, çizdilē. 

bergamadan devesinne çı økāmış adam o bizim bu økıpla tarafımıza gelir, orda ġoca  

335 yaŋışlı diyolar, böyük çaøkıl vā ben hazetmem de böyük çaøkıl, orası kürtün hanımız. 

bergamadan çı økan kervanna nerlēde ġalıyosa aşālānı unuttum, bilmiyom, burē de 

geldi mi, urde biraz bi on gün dinnenirmiş. kervan diyolā devecilere. urē de kürtün 

hanı diyolā, o çaøkılın oldū yere. uranın ġarşısında da sünnü dağı vādır. urda da 

sünnü økasabası vāmış o zaman içü, sünnü økasabası, sünnü baøk økasabamış orası. baøk  

340 bergamadan o økasabaya mesela îtiyaç hem ne yāsa duz götürüyolā. u sünnü 

økasabasından da alıp bergamaya o kervanna ne getirip götürüyosa, araba yoøk ya, 

teyyare yoøk u zaman. devecilē hepsi te unnā, hep bunnarı yazdılā, çizdilē o tarih 
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hocaları. e asar kövün ılcaøk suyu vā bizim asarköve vādınız mı. bazı camiler 

virmişlē, camilē geçen gün namaz ġıldım sıcacı øk da, u ılcaøk suyu filan hepsini  

345 yazdılā. bi çekmişlē fotōrafını aynı bôle defter şeklinde, burlara yolladılā u tarih 

hocaları. sona burdan ġavurlān götürdû adamnan ismini yazdırdı øk. e çanaøkøkaleye 

gidip savaşta ġalannan ismini, burdan götürdükleri adamlān yasırlān økaç kişi geldîni 

hepsini yazdılā gittilē. da bunnarı tekrar olaraøk bi de şimdi şu gelirken görünür ama 

batıda ġalır, aşāçamlıda, urē şehitlē nese de şimdi aøklıma gelmedi, şindi urda  

350 adamnān isimnēnnen beraber urda demir økasa içersinde, meydanda, varıp 

görebiliyoŋ. bu kövden økaç kişi gitmiş mesela on kişi, on sekiz kişi, økaçı gelmiş, 

dört kişi, isimnēnnen beraber orda yazılı. anıt mı diyolā bi şey ama dilim dönmüyo, 

diyemicem. şeyitlē anıdı, unnā bôle hepsini çı økardılā. bu ġalede mesela asar dedîmiz 

ġalede, u ġavurun bayraøk diktî yeri, u kilisesini, hePisini çıøkarmışlā bôle  

355 deftere de bôle gösteriyolā. son gittikleri zaman çetelē bi økaat göndermişlē burē 

muhtara. bu sefer de demişlē ele geçmen de sonu selamet. cepe bozulmuş yonanın 

zati ġari. unnā virmişlē muhtara. herkes dağılır da ben ben ġalırım, beni dövēlē 

burda diye herkes köve toplansın demiş. yonannarı dimiş herkesin yatāna gönderin 

sona demiş herkes köye toplaşmış taa, undan sona e şu ġāşı økı mahallede bizim  

360 molla zeynel dayı diye bi adam vādı, biliyom ben o adamı. ben askerden geldinen 

mi ôle bi şē oldu, şindi adam o ilerde økalenin asarın dibinde yata urda arazisi urda, 

urda yatıp økal økıyo tabi, üsdünü başını çamarşını deŋiştirmiş. urda ġaymaøk, yourt, süt 

nēse almış, yonanlara yime içme yapcaøklamış burda. ilerden çı økmış şindi dışarıda 

olsaøk gösterim de şu ġāşıda kestane talları vādır, oldū yirde bi harman  

365 vādır, eskiden burda bi düvenimiz olurdu. burdan bi ip taøkādı øk burē, önüne de iki 

öküz, burdan bôle bu … oturduøk mu bôle düven öküzlē dönēdik. u da … düven 

sürēdik. sen gördün mü hiç sôle düven süren. düven olurdu ucu da acı øk şôle 
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yu økarıda ġoca harman deriz uraya toplāmış herif kôdeki ōlannarı. bôle sopalan 

dövüyolāmış adamnarı. bizim böyüklēmiz burlāda küçük ôle beş yaşlānda falan aha  

370 bu yengen, bubası felen biliyollā. furduøkları zaman diyolā sopayı diyolā adamnara 

diyolā burda diyolā biz patırdısını duyuyoz diyolā. bôle şiyle vurduøkları zaman 

patırtısı ta urdan burē duyuyomuş. tabi yonannılā işte yonanlā bozulmuş ġari cepe 

bozulmuş da gitcek yir, ni yana gitcēni bilemiyomuş bi bölük burda, kôlüleri 

dövüyomuş. unda arøkadaşın birisi hani ġari ġavırlara yonanlılān yatāna yollarım  

375 demiş ya muhtar, yoøkarda yatıyomuş da unda ġāøkamamış. uyumuş ġāmış da geŋiş 

zaman ōmuş. şu ġāşıdan geliyomuş. unda nöbetçi vāmış ġavırın. ulen çetelere habar 

vēmē gidiyolā diye bi sı økı çekmiş bu, unda furamamış u adamı gene, yahu demiş 

økumandanı, çetelere habar vēmē gidiyolā, attım emme demiş, ġalmadı gitti dimiş. le 

şindi dimiş, çetelē dimiş ġurşunu verdirivirise, hemen yörüyem burdan ġari, tüfeği  

380 neyi bıraøkıvāmış da ama adamnarı götürüyomuş. şu ġāşıya ġale deriz, asar dedîm 

yerin gene altına varıyolā orda bi itiyor. bi sıøkı çekmişlē una, geşmişlē. 

yörüyemiyomuş îtiyarlı øktan, yoøkarda bi çeşme dirler, burē bi saattir, oreye varmışlar 

ġāşı yaøkadan bi îtiyar taa acı øk soğumuş, dômüşlē ya, soğuyunca adam urdan 

gidememiş, une de bi dekme ġomuşlā da nası osa gebercek demişlē geşmişlē şu  

385 ġarşıda gözören kövü vādır, burdan görünmez, urda gene evli anbar dirlē te baøk 

ġarşıdan anbar vā görüyon mu sen. ġara bi şe baøk, ġara bi şe görünür beri, u şekilde 

aha bunun altına anbar, unun üstü de anbar, çivit anbar dirlē bunnara, bôle altına da 

doldurmuş u kôlüleri u yonan, u üstüne de doldurmuş, urda yaøkcāmış. ne, onu da 

gözören kövüne ne bilem üş saat mı üç buçuøk saat mı bilemicem ilersinde bi  

390 düvertepe vā ġaraġol, ġumandannarı da ġavurun urda oturuyomuş. daldırdı øk dimişlē 

binaya yaøkcaz dimişlē. ya økmaŋ, burē getirin dimiş. urda yaøkcaøklāmış ambarda. 

anatarlı øk oluyo ya ambarlara kitlemek için, urdan çı økan solu øk bôle ġurşun gibi 
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çı økıyomuş dışarı ağustos ayında. bunu ben böyüklēmden duydum. sona çı økarmışlā 

urdan hadi düvertepeye. düvertepenin altına da… dirlē, urē inmiş, ni yana gitcēni  

395 şaşırmış ġari. evla intibat yoøk, urē dura burē dura simava yuøkarı yörümüş. orda bi 

kümeçınarlā diyolā, ben yine ġarşıdan görüyom da yanına varıp da ta ūramadım hiç. 

urası da çınarlı øk çaltılı øk bi yermiş, kümeçınarlā diyolā ya. bizim de burda bi topal 

vādı, bi bacā yoøk, bôle iki diyneknen gidēdi, unu da götürmüşlē. sen bize ġurşun 

atāsın hadi ya boyuna dövüyolāmış adamı tek bacaøkla nese. tabi diyneklēnen herif  

400 az daya yavaşlıyamış herif önü uzayınca bi ġarışmış urda ġazallān içine. hemen 

soøkulmuş çaltının içine. topal ġaçtı, topal ġaçtı, hade baøkam, bulamamışlā, unnā 

gitmiş. unnā gidince urdan bi çı økmış herif, ara iki saatten fazladır bôle yayan 

yörümeklen arabala deil, bôle yörümekle iki saatten fazladır, hiç ses seda kesilince 

urdan bi çı økmış adam gece bu asar dedîm yirin ġoltūnda evelden duran bi adam  

405 vādı, unun da mesela sene yayla didim ya, tarif ettim ya, ôle bi yaylası. e şavk yo øk 

adamın elinde, acı økmış, urları yoøklıya øka, bizim de burda küçüklûmüzde, bizim 

valdem, allah rāmet eylesin, südü taşırıdı ateşte, una da bi ġaşı øk yourt atādı da bi 

ġarıştırıdı. unu bi şeylen onu bôle bastırıdı, yourt yapmaġ çin. urda şindi bi sarġılı bi 

şē bulmuş herif de gece, ne oldū belli deil, çekmiş  onu yumşaøk bi şē gelmiş onu  

410 içmiş amma yourt mudu, ayran mıdı, süT müdü. e süT olsa da ēşir, ēşi de olsa herif 

işmiş. gözlēm açılıvadı diyo. da ordan burē gelmiş. u yolda da ölcek didikleri adam 

gece urdan çı øktī gibi şu bizim ġāşı mahallenin öbür tarafında bi unnān da yatā vā, u 

da urē varmış yatā, yaylaya u da soøkulmuş, ismi de şerif. şerifi öldürdülē ġavurlā, 

şerifi furdu ġavurlā dirlēmiş. on beş gün geçmiş aradan, on beş gün sona ora çoban  

415 mı vādı ne vāsa, adam ac acına yatıyomuş urda. baøk da şindi u ġavur baş øka bi yirden 

geçemiyo, izmir dikiliyi bulmuş. dikilinin ġumandanına tenekelen dolusu altın 

virmiş uranın ġumandanına. orayı o bölû geçirmiş. atatürk bi inceleyo, izmir 
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tikiliden geçmiş u bölük. uranın ġumandanı kim? (senįn ismini sormadım ben 

ġızım) gel kim uranın ġumandanı, kimdi, āmet bey-mēmet bey gel dimiş. ni ġadā  

420 para aldın dimiş. almadım. geti geti parayı geti. parayı getirmiş herif. bi de güümcü 

çaırın demiş, çaırmışlā gelmiş. erit şu parayı demiş, eritmiş. aç āzını demiş, dökmüş 

unun āzına. yar ġarnını da al külçeleri demiş güümcüye. seni demiş, para doyursun 

demiş o ġumandana atatürk he. hadiselē bu ġadā yonandan 

hatıra 

u bizim gettilē bi zaman bi haftada çalıştılā urlāda getti ne oldu. yahu ġardeşim. bi  

425 çuval diyo şôle meşe ġoru gibi yanıpduru emme diyo aelmenin ġolayı yo øk diyo, 

dökülüpduru diyo, yığılıpduru diyo, Faøkat tordan bi økısımcı øk almanın ġolayı yoøk 

diyo. ni ya adam zate ġılıcı ġaldırmış zate furcaøk ne ġaçırdı, zate silah da elinde 

hemen. burda bi zeynel dayın vādı, sen de bilmezsin unu ya. siz zatı kendiniz 

økorøkuyosunuz da dedi. gidem de ben alıvirem didi. furusa benįm ġolu fursun, furusa  

430 beni fursun herif dedi. yav ġoca dayı dedi, aslı mı vā bunun kökü yalan dedi yani u 

zaman. aslı mı vā diyo kökü yalan diyo, unnā da inmişlē māraya da økaş ġat 

merdiven ekledikleri belli deil. yu økardan inmişlē… biraz diyolā urlāda bi ateş 

yanmış da diyolā. bôle ġar gibi bi ağaçlān yanan uçları ġalmış esi… diyolā. baş øka bi 

şē yoøk mārada diyolā. ulusdamış, ulusda bu, ulusdamış da para bôle dökülüpduru.  

435 buydey sacı gibi diyo. aelmenin ġoleyi yoøk diyo. ġılıcı çekmiş bôle diyo hemen 

vurcaøk diyo uzadıvasan ġolunu, ondan sona le ben alıverem, sen beni götürüverem 

bi hayvan bulun da dedi ben size alıverem parayı dedi. yahu aslı mı vā bunun kökü 

yalan diyo. āmet dayın ya, ġoca āmet dayın. 

çeşitli kelime ve cümleler 

şu çiçir çerkezleri var ya urda bi yahya vādır, tabi gezgin adamda laf bol olur, ben  
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440 diyo yağırlāda diyo hafız vā diyo, unun bi ġāvesi vā başġa bi şē yapmıyo diyo. yav 

demiş ki diyo ormancı diyo yav sen nası idare oluŋ buna ya. ya ben buna idare 

olmuyom ya. ya ben her aøkşam gece yarı oldu mu… 

çoøk laf yalansız olmazmış, çoøk mal haramsız olmazmış 

yağırlar 

445 økoøkar otu 

çaltı 

økaniza: økız ismi 

malac: bir tür mantar (økuzu göbeği) 

ġavzanmaøk: muhafaza olmaøk, økorunmaøk 

450 yalamı øk 

çanġallı 

ġavıllı 

6 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Hacer Gelmiş, 78; Yasemin Demir, 21 

Aşağıgöcek 

Hatıra, sohbet, düğün, hastalık, günler, çeşitli inanışlar 

hatıra 

1 beni de dutmadı, benįm ġızannānda bicezini duttu, en güççüklēni duttu. ġalanını 

dutmadı. biz işte oøkumadan ġaldı øk bûle. bize şē oøkuttulā, hoca işeysi oøkuduøk biz, 

namazlādan oøkuduøk işde. unu da şey yapālādın evelden o økutmazlādın, o økutmadinen 

biz oøkulda durāøkan, candarmalā gelî dağılışın, candarmalā oøkutmazdın, candarmalā  

5 gelî dağılışın derlēdi. biz dağılışırdı øk. ġıya toplanırdı øk. gene candarmalā geliy yahut 

buün yahut yarın gene candarmalā gelî dağılışın, ûle ûle oøkuduøk biz. üle varıp da 
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işeylede oøkuyamadı øk eme işde kendimiz namaz ġılcek ġadar biribirlēmizden 

ġapmalan ûle oøkuduøk. bûle çoban oldu øk, hayvan çobanı ilkin. napcan o økul yoøk pi 

şey yoøk. ayānı bascek ġadā oldu mu çoban yaptılā bizi. gelin olasıya ġadā çoban  

10 olduøk undan sona evlendik desen ev yoøk dam yoøk, şu yoøk bu yoøk. undan sonacım 

işde zeren zebil bizim işlere baøkma sen. ġayna ġaynata öldü, bizi ġaynana 

dudumadı, ġaşdı øk geldik burî. ev dam yoøkdun, yatcaøk yataøk yoøk, aşıcaøk ġaşı øk yoøk. 

nelē çekdik de işde bu güne geldik. mustafa diy kin beŋe ana sene ben diy bi halı 

alıvırim burē diy. ben de diyim kin mustafa ben napcam halıyı diyim. ben diyim  

15 vaøhıtında diyim kilim bile görmedim, geşdim halıdan diyim. şey diyim sen 

duymadın mı diyim şîde diyim gökçerde anan çarı øk giyēdi unnarı unuttun mu sen 

diyim çöp külünün üstünde yatiydi ya diyim yabannāda diyim, unnarı unuttun mu 

diyim de işte ôle ôle, bûle oldūmuz çoøk bile bizim ço øk. 

sohbet 

HG-ġayının ōlanının ġızı ya, şey ġardeş olirlara bizim erolla ikisi 

20 YD-ben bilmiyodum baøk 

HG-onun dedesi aramazanna ġardaş oliylā, ikisi ġardeş oliy unnā. nerde gördün sen 

unu? 

HG-hana şey aşadaki gelinin altında. hani şey vara üstünde su şeysi vara unun 

üstünde …. unnā almanyaya gidip variy da unnara emine silkiveri, emine silkti de  

25 ben de ġapçı økladım de bene de vēdi emine unnan cevizlēnden. ōlanın cevizleri sene 

haram mı olcek, sen de al dedi, ben de aldım. şiylen telefeni geliy mi, gülistannan 

YD-hı hı. 

HG-napiymiş ġızlā böyiymiş mi? 

YD-büyüyorlarmış ya iyilermiş. 
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30 HG-e unnā şiyde martta gelicez diylēdi gelceklē mi? 

YD-gelceklē, on gün sona gelcek onnā. 

HG-on gün sona mı gelceklē? 

YD-hı, on gün vā onnān gēmesine, martın onunda gelceklē. 

HG-alġınnā da martın sonlānda gelceklēmiş. 

35 YD-onu bilmiyorum da. 

HG-ôle ġızım işte. bizim esengül de şiymiş e ġali. cuma günneri de anao økuluna 

giden ġızannarı oøkudiymiş. urē kendi dersine giriymiş. 

YD-o bitiriyo mu oøkulu? 

40 HG- işte taa oøkiye, oøkicediye taa dört sene oøkucediye ġaç ediye? aøkılsız. gelin oldu 

gitti ġari, bubası da barışmadı. evden çı økardı gene emme barışmadı bubası. kendi de 

gitti adabazarına yirleştirdi geldi. urde oøkiye. adamı çalişiymiş, kendi oøkiye. cuma 

günneri de ġızan oøkudiymiş. öteki günnēde kendi oøkumā gidiymiş. 

düğün 

olū ya olmaz mı, aynı yapiylē gene, aynı düün yapilē. nolcek ilkinki düünlere uymiy 

45 ki hinciki düünnē. getirilē apost ne diylē adını da bilemiyim ben unnān. getirilē, öte 

dingildiylē beri dingildiylē işde. evelden bizim düünümüzde biz şē yapādı øk, bole 

kendimiz çalādı øk da kendimiz ġaşı øklan oynādı øk. hinci ôle şey yoøk. kendimiz 

çağaradı øk türküyü kendimiz. türkücüdük biz, çoøk çalādı øk, oynādı øk, çağıradı øk 

ġız økan. e hincikinnē ôle deel. hinci ġarı kimersi davıl getire emme kimersi getirmiy.  

50 gene bizim köy yannāda getiriylē de şeer yannāda getirmiyle. bizim işte düünnere 

cuma gün, hinci cuma gün geliylē, cuma gün geliylēdi, döşek dolaşdırıladı. bôle 

yorġannan döşek işte geline ne vēdilēse unnarı dolaştırılādı ġız evine iletirlēdi. 
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urdan oynālādı, urdancım şē yapālādı, getirilēdi. undan sona şey gün, cumartesi gün 

düüncü birikirdi. bazar gün gelin çı økardı. ûle olurdu. çivilē çaøkdirilē, undancım  

55 gelinin heybesine yımcaøk daşları ġoyilē şôle daş ġoyilē undan sonacım kül ġoyilē, 

hamır ġoyilē. iş çoøkdu. burda ôle yoøk ġari hinci. girēken evelden pek bi şey 

yaptırmıyilādı hinci økapılara yālā çaldırilēmiş urdancim ġoyun derisi yazilāmiş, 

ġoyun gibi ġarib olcāmış, bilmem nelē işde. ġaçırdın, evelden davıl çalālādı, hinci 

davıl çalmilere …. vurālādı. oturmalāda oyunnā çı økarılādı. urdan abidinin düününde  

60 şiy oyunu çı økardılā deve oyunu. ûle deve geliy bi bizim şeye bizim bubalāna bôle 

süriy økafasını urdan sona nabiy bu diy. napcaz diylē, para istiy diylē. urdan økaøktırı 

økaøktırıvirin ôle. ne istiy bu diy, ne istiy bilmiy min diylē. seŋe diylē işte para istiy 

diylē. paray āzına økısdırıverince gidip variy ġari u da. bûle oyunnā çı økardıla. şiy 

vādın, ali vā, topalın ali diylē, āzına şiy aliy de ġazı şüle bi şiyle yapmış, vay bene  

65 olan dertlē diy, pof diyiveri, bi bölük yanına variy. ûle ûle oyunnā çoøk çı økarılādı 

evel zamannın şiylēnde, hinci yoøk. niyle yapālādın. hinci getirivirilē şey, oynuyolā, 

tüynüyolā, hadi. aşāyoldan geleni hinci bile oynilara, aşā yoldan çı øktı bayrān ucu 

diye, hinci gine oyniy unnā unu. geçen oynadılā da ġırıldıla bayā. şiynin önünde 

oyniylē, davılın önünde oyniylē, davılcılā alıviri da ġalan oyniylē. baøkma biz  

70 kendimiz çalādı øk da oynādı øk. hinci unnā davılcılā davıl çaliy de unnā oyniy evelden 

ôle oynālādı işte. dışda hiç oynamazdı øk, evlēde oynādı øk, bole evlēde oynādı øk. bizim 

ev ġocaman. hinci bunnan şiy sunanın anası işte işey yaptî vaøkıt, gelin oldū vaøkıt, bi 

de yāmır yağdı āşamsı, allahım gice bi yāmır bi yāmır, doldulā su bizim eve. oyniye 

oyniye sālam yirleri ġalmadı. urdan evdedi, çı økamadılā ġari dışarı. ilkin şîle arabalā  

75 yo øktu ya āşam olan ġalırdı illa. ertesi gün giderdi. hinci āşam geliylē gidiylē, geliylē 

gidiylē arabalānan, evelden ûle olmazdı (unnādan kesin de yiyin baøkam, bi bıçaøk ta 

vādı burlada ama.) 
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sohbet 

biri ġız, ġocaman ōlan öldü, ötekinnē duri, birisi almanyaya gitti. almanyada 

ġızanınnan düzeninnen, urdan da hacıya gitti. hacıdan geldikten sona gelmedilē taa  

80 işte. burda bunun dayĭsının ġarsı unnā da almanyada, ôle ôle burda kimse yoøk. bi 

güççük ōlan vā u da şeerde duriy. madene gitti, madenden emekli oldu. u da 

madende duriy. madenden hinci geri emekli oldu da çı øktı da bire kövlere satış 

yapmā gidiy. mısdava sen unu yapmasana, bi şey annayabilin mi diyim. ana diy 

annamasam gitmem a diy. git dedim madem. eveli gün geldi, cuma gün geldi dün de  

85 ….cā gitti, bu gün baøkam nere gitcem dedi. napcan, ôle şeylē sati, mandalina, 

portaøkal, domata, cacı øk, işte hepsinden biber undan sona hepsini bulduri işde 

püsküüdünnen ġızan yîcek şiylē hep, hepsini sati. kövlēde sati. şeerden aliy. kövlēde 

satiy. ekmek sati, ekmek aliylē (…. ġoma sen yi) 

hastalık 

e toøkdurun olursa gidiz toøkdura işte inne vurduriz burda kendimiz undan sona  

90 dermen yapiz işte ġarnımız acidinen ġayve içiz, nana içiz işte yapiz bi şiylē de 

geçenneri ġānım acıdinen sen didilē souøktan olmuşundur didilē, ġānına didilē fikis 

çal da didilē, naylon ġoy o zaman düzelir didilē. unu yapdı øk. buün yapmadı øk a bi 

kere. böyüklē diyivirilē gene emme biz de işte yapmā üşeniz. ta evelden toøkdur 

yo økøkan işte ôlen ölürdü ġalan ġalırdı, iki kere iki kere hasdaneye yatdım ben. gene  

95 napcaz bilmem, gene yatmabilcemiz balĭkesirde yatdım, bene sen didi ġoğul yā 

yime didi, ziytinyağı yi didi. damarlān dı økanıp ġalıy didi. ben de didim, ben de 

didim yiyemim e didim. îtiyarın yiyemin işte. unu yisem iyi, yiyemin …. yiyemin. 

su da unu yimezsen u zaman çiçek yağı yicen didi. hinci çiçek yağı yiyin. çiçek 

yağını ġızardin. yahut domatasını ġatin unnan banıp da yiyin. ôle ôle işte unnāla  
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100 geşti vaøkıt, ni olcaøk. burdan götürsen urda yēsin. burden götürmedikten sona orda ni 

yicen?...sona ni götürcez de ni yicez, kendimiz yapamîz ki. işte hep şekerden, şeker, 

tansiyen, økollestel, şey uri yûseliviri. hastaney yatiz. bende dedi, toøktura çı øktı øk. 

sende didi, daş vā didi şeerde de. u da daş vā didi. şē yapdı øk de saøkaryadan su 

getirdilē bene. suyu içim ben aynı hastalı øk duri. musdava bende daş yoøk didim.  

105 bende daş olsa didim, beni ırahatsız ide didim beni, daş yoøk bende didim. una sene 

ben didi, hastaneye götürem didi. hasdaneye götürdü beni, vādı øk, toøktur bi mayene 

yaptı beni, sende didi daş maş yoøk didi. kim diymiş sende daş vāmış diye didi. senįn 

damarlān dı økanmış didi. tansiyon yûselmiş, şeker yûselmiş didi, økollestel yûselmiş 

didi. urdan beni götürdülē, işiye ġuydulā. bi ġarı vā una ünnettilē beni unun da bole  

110 çanġallı çunġullu bi şiylē vā urdan benįm bacaøkları döşedi, surlara döşedi, økollāma 

döşedi, her yanĭma döşedi, aynı şiyleri mi dinniy, atan şiyleri. urdan hemen beni 

toøktur hemen yazdı hemen sizin geldîniz saat olmadan hemen beni götûdülē, 

yatıdılā hastaneye. hemen yatmamnan baraba hemen ôle yüz yu økarı yatmadan 

hemen aldılā, geldilē, serumu daøkdılā. burda bi havta, on beş gün, on dört gün mü  

115 ne yattım. ondan sona eyi olduøk gāri. 

günler-bitkiler 

biz de ôle diyiz işte dernek diyiz, perşembeye dernek. cuma āşamı diyiz, hinci sālı 

diylē, cuma āşamı diyiz cuma işte ûle diyiz biz. hinci gāri çarşambaya çarşamba 

diylē, perşembe diylē, sālı diylē, biz ûle dimezdik evelden. aylara hinci aylara da 

işiy diylē sözüm şubat, mart, nisan, mayıs, haziren, temmuz, ağustos diylē. ilkin ûle  

120 deildi. ilkin unnarı bilmezdik zātı biz. işte ne vāmış zemeriyeymiş, hamsin, zemeri, 

avustos, eylül, ekim işte bōle olūdu. hinci dizeliyiviriylē, ekim, økasım, aralı øk, 

bilmem ne geçiy. ocaġ ayı bilmiydik işte zemeri diyilēdi. zemeri økaçmış, økırøkbeş 



 159 

günmüş. hamsin økaçmış, økırøk beş günmüş. avıstos økaçmış, økırøk beş gün mü, ûle 

olurdun. hinci ayları sayıp da geçiviriylā. økasımı vā, avıstos, eylül bunnādı işte.  

125 hinci eylül diyilē, o zaman ġızılca havız gün dirlēdi. ġızılca havız gün geldi dirlēdi. 

avıstos geldi dirlēdi. ôle sayarlādı. hinci ekim, økasım, aralı øk geçiy. hinci bazarlā 

şiyde oluyo, şiyde cuma āşamı diyiz biz de unda oliy. hinci bazarlā şeerin bazarları. 

ilkin bazarda olurdu, hani bu hinci bazar diyiz e u bazarda olurdu ilkin. urdan. nerē 

gidin? şeere gidim sözüm, ne gün gidin? cumartesi gün. cumartesi gün giderlēdin,  

130 bazar gün bazarlarlādın, gelirlēdi. hinci perşembe gün gidiylē bazara di mi. hinci 

bazar perşembe gün oliy. evelden bazar gündü bazarı. hinci şey işlē değişik. kirazlā 

yapilē, elmalā yapilē, cevizlē yapilē. patetis, fasülle, sovan, işte günebaøkan, susam 

nohut, misir yapilē gene. tabi yapannā yapiy, tālası olanna yapiy. ekinneni 

ġaldıriylē, bi sene ekin ekiylē urdan bi tālaya ekin ekiylē. biri bi yanda biri bi yanda  

135 ekiylē. bu yıl hinci bu yannarı ekin, bu yannarı gene günebaøkan olū. bıldır, bu yıl 

yazın bu yannarı günebaøkandı, bu yannarı ekindi. ôle ekiylē. baøkla ekiylē, işte 

ekiylē de ekiylē. eme hinci ekmicez gāri diyle, işey yiyiveri deyince, domuzlādan 

alaġoyamiyle. bizim de vā hani surda işey dikdik de biz asma biz de ġaynadîz de bu 

yıl saman ġurudu da bu yıl yapamadım ben. önünde vā tallānda hep sal økımnā. siz  

140 bizden yaşlı şiy vā eyüboğlu var emme onun ġonuşması ġıt. seçilē seçilē satilē işte, 

undan sonacım üzüm satmilē peKmezini satilē alan olusa. vādınız şarapana vā, unun 

içinde eziylē, suyunu çı økariylē. ġazannāda ġaynadiylē. undan sona tavalā vā, 

tavalāda ġaynadiylē. ben ille baøkcan didi şiy siziŋ emine halanın ōlu, izmirli bilirsin 

unun gelini, işiy āmedin ġızı. ben ille baøkmā gitcen, ille baøkmā gitcen. baøk beri  

145 dedik bizde. bûle unun hoşuna gitmiş u da ben de savırcan dimiş, ûle şeylēlen 

saviriler e şır diye hoşuna gitmiş. ben de savırcan dimiş. otları da bilmiydik. işte 

toz… oøkudurlādın bi yanĭn ārıdı mı oøkudurlādın, hocalara oøkudurlādın. u zaman 
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toøktur inne yoøktu ya, bi şiy yoøkdu. ôlen ölürdü, ġalan ġalırdı. e ondan eyi olcek 

olannā sunnan bunnan eyi olurdu ileçlen ġarıçlan. çocuøklān, uFaøk çocuøklara şey  

150 ġoyunboøku sarālādı ġānına ġarınnarı şişdi mi ġoyunboøku sarālādı. ondan sona 

yımırtanın sarısını sarālādı göbeklēne niye bôleliklen işte ilaç yaparlādın türlü 

şiylēden, unnālan sarālādı pirinç. olursa olur, olmayan giderdi. gelincik, işde acıdı 

didik ya ġānı şişe, ġānı aciye, u zaman gelincik diylē, gelincik ōmuş bu diylē. bizim 

benįm ġardaşım vādın uFaøkdı bôle ġānı şişdi nēdeyse ölcek ġari, topulaøkdan bi ġarı  

155 geldi, ben didi size yapıvıren didi. surda çınarlā vā bizim, şeer yānan ziytinyaınnan 

bi ōladı çocū her yanna bôle, aya øklānı, ellēni, økavalānı, her yannanı yüzünü, 

gözünü, ayaøklānı, her yannanı ūladı, ūladı, ūladı. ziytinyağınnan urdan çınar yaprānı 

da aldı geldi. çınar yaprānın üstüne bole bi döşedi şiyin üstüne. onun üstüne de 

yatırdı. her yannānı økavalānı, her yannānı ayaøklānı bi döşedi, yinden gene üsdüne bi  

160 sardı eyi olur ġari didi, hiş ġarışman didi, eyi oldu ġari. ne bilen ġari souøkladı mı. 

bilen ġoyan mi vā nile olduunu. biz bole ġarınnan felan acıdı mı çınar yaprā alıp da 

ġoyiz, kelem yaprā ġoyiz, çınar yaprā ġoyiz. bi de ot oliy bôle ġoca yapraøklı tatana, 

ilkin oliydi burlada tatana dirledi, unu ġoyādı øk işte unnānan eyi olurduøk. ġoca 

yapraøklı yapraøklı şôle el gibi gibi yapraøklı. unu çocuøklā geliydi de ġoyduøk. ağaçtan  

165 düşmiy. unnā bōle bōle talları oliy. ot gibi bitiyo ot gibi bitiyo, unnarı ġuyādı øk. 

çetlenbik mi, çetlenbik ġoyilē bizim haceranın ġızının, ebesi taøkĭvēmiş çetlebik, 

çetlenbik daøkıvēmiş, daøkılcek ġadā vā ya, daøkılcek ġadā vā una da. bilmedî yapmadî 

işey yoøk ġāşısında. de urdan gelîlēmiş, bene gelîken ünneyi, ebe ebe ebe. şey demiş 

anası, ebe ebe deyip durî bu, ebesinden mi doğdu bilmem demiş. sen kimden  

170 doğdun, ebemden doğdum diyimiş. ôle gülüşüp de ġırıliylē. ebeŋden diyi niye 

doğdun diyi, dedeŋ ôleli ġaş sene oli diyi. gülüşilē ona da işte. nazar, nazarı olusa, 

ona iyi gelîmiş. musalādan dimiş bi çoøk ġarılā gelî bi çoøk ġarılā geli dimiş, hamama 
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gidiylēmiş dimiş. bi araba dolmuşlā da demiş, unda ġoca mēmedin ġızanı teybi 

açamamış mı. undan sona teybi açıvāmış. naptın sen dimiş, naptın dimiş. şu ne diy,  

175 baøksana dimiş. ûle söyliyle, mani söyliy ūlan urdan, bubası uzun olur almanyanın 

yolları diyi, annaşılmaz bilmemneleri dilleri diyi, vādım aşmış bizim evin gülleri 

diyi, ūlan ġonuşturi unu diy ġari. duydum aşmış bizim evin gülleri diyi. benįm ūlan 

öldü de işde økanser oldu bilimin, økanser olunca toøktura gitti balıkesire toøkturdan şiy 

yazdılā u ġadā da hasta deydi, izmire yazdılā, izmire bir havta bile durmadı öldü u  

180 da, urdan burē ölüsü geldi. urdan geldinen ben ġari yattım. benįm de ġaybım oldu 

mu uyøkum çoøk gelir, uyøkuya yatarın, ġaøkmam. ūlanın urdan habar gelmiş geliy 

diye, ölüsü geliy diye. ālemlē surlāda …… evcēzlēn üst yanında alemlē āleşîmiş, 

sızlaşîmiş. benįm hiç øhabarım yoøk. u zaman üteki evde yatiydim ben. urdan geldi 

biri, şiy didi, sen taa yatiymin didi. yatim didim ben. sen yatin de senįn ōlan ölmüş  

185 didi, ölüsü geliymiş e didi. allahım ben bi ġaøktım eme, baøktım da her yer. zatı ben 

ġarı tutulmuş ġalmışım. hiç ālamaøk da gelmiy, tonmaøk da gelmiy. zatı ben ġari 

sazana bi şe olmuşun bi sazana. ordan ġari niyse gömdülē niyse. bi gitsem de 

baøksam olma mıdı, baøkmadı øk. undan sona ġarı işiy diy bana ġızı, ne diy bilimin? 

ebe diy, taa diy ġayırimin bubama diy, ġayırin ya diyim ben de, hiç aøklımdan  

190 çı økmiy diyim. şiy diyim, a ġızım ben diyim  

 

balkesirin canları 

balkesirin hanları 

sovlaşiy canları 

izmir hastanelerinde 

195 niyle verdin canları  

diyim ben ah işte bole ġızım diyim 
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yol üstünde dērmenim 

suyu yoøk da dönmüyor 

içerimde yandı çırası 

200 ...saçıp sönmüyor 

unnarı diye diye diye ağliy ağliy ağliy. undan sona ġardeşim de öldü, kendi adamım 

da öldü. ben bununøku gibi görmedim. ūlanın økı gibi görmedim, tabi kendinden oliy 

ya kendi etinden diriy ya. heralde evlad acını allah kimseye göstermesin. cenabı 

allah kimseye göstermesin evlat acısı bi baş øka oliy. işte ûle ûle hinci ġari ġızanna  

205 ġalanı durē emme, unun da ōlannan biri evlenemeden taa duri. økızlā gelin oldu, u 

unnān en böyükleri u durî taa. kimsi peg evlenin demiy işde. az gene bi şey olmalı. 

hinci ben ūlanım olmasa ben yaparım burda, yat yat yat yat. baøk siz geldiniz, e siz 

bene yapıvācasınız hinci gide varısınız ûle di mi? ūlan gelese ūlan beni ya toøktura 

götürü ya bi derman ara. ya ben burda ölsem ġasam kimin habarı vā. baøkam napcaøk  

210 ben bilmiyom ki. onun da vā ġarı hasda, ġarıya mı baøksın bene mi baøksın. benįm 

anam da yattı, altı sene yattı benįm anam. benįm anam işideydi u bûle ġalkim demiş 

oturmuş yolun önüne, ġaøkin demiş, bi ġaøkin dimiş yenįden aşā oturmuş. pi da ġalkin 

dimiş, bi taa aşā oturunca būdan bicek økopmuş. undan økal økamadı. dört sene yattı. 

dört sene uFacı øk ġızan gibi ben unun altını aldım. işe dört sene deel altı sene. de  

215 pullā ġocadı mı økurtlā döküliy. u ûle yattı işte. zatı ben bi ōlan bi ġızdıøk. ūlan 

istanbula gitti vādı, burda ben ġaldım. kim baøkcaøk, bende baş øka kim baøkcaøk, ben 

baøktım. allahım diyin, benim diyin tuvāletimnen namazımı ġılmā nāsip et diyin ben 

hinden sona diyin göveri ekmē mi gitcen, göveri ġazmā mı mı gitcen diyim. evelden 

gidiydik emme. evelden börülce de ġaldıridik, nohut da ġaldıridik, susam da  

220 ġaldıridik, hepsini yapidik emme hinci yapamiz ġari. hinci nere gitcez de ne yapcaz 

biz. allaha unu yalvarin işte. allahım yataøklara düşürüp de økapılara baøktırma, 
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muhanete muhtaç etme diye yalvariz. bizim biri vādı burda da aynı bizim yaştadı. 

bûle āşam benįm de yu økarda gelin vā, onnān evinde oturmuşlā. ben gitmedim de 

unnā oturmuşlā, bole soFra ġomuşlā. u da sovanı yimezdi, sovanlı aşı yimezdi. şē  

225 dimiş gelin bizim, cennet yinge, sene aş ġoyuvesem ya ben, sovanlı aşı yimin ya 

dimiş. börülce aşı vā dimiş, samsaøklı diye yimezsin dimiş. badılcan aşı vā, sovanlı 

diye yimezsin dimiş. sene ġari ne yidircez biz dimiş. u da dimiş kin, bazar ekmē 

vāmış, iştedimiş su ekmekten bi dilim ve, yirim ben, dimiş. yi, dimişlē, çay 

ġumuşlā, undan yimiş. āşam ġaøkmışlā gitmişlē. burda bi ġomşu vā, şurda ūlan,  

230 unnān ikisi gitmişlē, vāmış evine yatmış. sabah oliy. aşādan damatı geliy şeye 

götürem diye, tarlaya götürem diye. geliy, økapı sürgülü. açılmaz økapı. urdan aşā 

tarlaya gitmiştir dimiş, tarlaya vāmışlā tarlada da yoøk. urdan gene yenden gelmişlē 

ġızınnan damatı. yenden gelmişlē. evde baøkmışlā tavı økları vādın. taa tavı økları 

açılmadan durūmuş hııı demişlē, bu ölmüş. unda mençereyi camını sökmüş ōlan,  

235 mençereden girmiş. āşamına neyle yattısa ôlecene ġalmış. ben una gitmek istemim 

demiyi de. tālaya gitceklēmiş taøksiylen. diyemişmiş, anan ölmüş de ondan gitmim 

dimiymiş ġarıya da gitmicem diyimiş. u da diymiş neden gitmin, tālaya gitmē 

gelmedik mi burē. anam belki diymiş belki baş øka yire dündarcıa gitmiştir diymiş 

ġarı. u da diymiş gitmicen işte diymiş ōlan bilmiş heral öldûnü, gelmiş a ordan.  

240 sondan dimiş kin anan ölmüş dimiş nere gitcez dimiş. de geldilē de ġali gömdülē. 

hani ûle işte. aşādan ōlan gelmese nolcaøk 

7 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Hatice Bulut, 46 

Balatlı 

Geçim, çeşitli kelimeler 

geçim 

1 hatice bulut, balatlı, bigadiç balatlı köyünden. bizim ev ġıyılānda fidanlāmızı ekeriz, 

domatiz, badlıcan, biber fidanı ekeriz, undan bir ay, on on beş gün sona domatis 
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fidannāmızı ekeriz. fidannāmız böyüdü mü mayıs aylānda da tarlamıza dikeriz, 

sularız unnarı. acı øk fidannāmız böyümē başladı mı unnarı bi çapalarız,  

5 aralānı süreriz, ġazarız. undan sona...aylānda bunnarı biz motorlāmızla süreriz, 

aralāna ġarıġ açarız, gübüre atarız. adamnāmız sulāøkana biz aralānda otları yolarız, 

içlēndeki otları yolarız, gezeriz işte. undan sona avustos aylānda da, domatislēmiz 

oldu mu, birbirlēmize değişik yaparız. unnarı toplarız, tarlamıza götürürüz. undan 

sona toplarız domatalāmızı. e økarpuz ekeriz, burdan ne ekîz biz başøka be? ha biber  

10 ekeriz, salça biber, ġırmızı biber ekeriz. urdan her şey ekeriz. işte onnarı toplarız, 

fabri økalara yollarız. undan sona unnā ġırā yādı mı bitē, undan sona økış bāçesi ekeriz, 

unnarı økaldırız. yerine kelem diken olur, urdan økarpız yerine kelem dikeriz. turub 

ekeriz, lahana ekeriz, marul, ..., kelem. undan sona unnarı da økışın salı gün toplarız. 

çarşamba gün de yı økarız mıŋarda, hazırlarız çeşmelēde. ondan sona  

15 perşembe gün bazarımız olur. pazara gideriz, sergi atarız, unnarı üç beş ġuruşa 

satarız. başġa işimiz oliy bizim baş øka işimiz olmiykin. ôle oøkumamız yoøk, 

yazmamız yoøk, belki çalışmā gitmiz, kendi işlēmizi acı øk acı øk unnarı yapiz. ev işi, 

yicen içcen ha burē süpürcen, baş øka iş yoøk ki. haa, bu gün çamaşır yı økadım, üslēm 

ıslaøk ni yapcan. ûle yaparız işte ramazanda, yimē ünneriz arøkadaşlāmızı, iftara  

20 açtırırız. e unnā da bizi ünnē, biz de urlara gideriz. oturuz bôle aøkşamnarı sohbet 

ederiz. terafi namazına giderlē. giden gidē, gitmiyen gitmez. økatılırız, bizim bôle 

økadınlān özel yeri vādır üst ġatta, ora dopdolu bôle dolā, çoøk giden olur. gideriz. 

toplaniz işte, oturiz. çekirdek ġavuruz, fısdı øk bişiriz, elma portaøkal soyarız, çay 

bişiriz oturuz saat ona ġadā. ondan sona dovuluruz, yatarız. e yapan yapā börek  

25 yapā, göveç pişirî, tatlı yapā. tatlısından duzlusundan bişirilē. annadıvirim hadi. 

bizim bi ıramazan girdi mi ilk günü ġara mercimek bişiririz evlēmizde, unu üç 

økomşumuza vireriz, undan sora ġoca ġarılā ôle derlē, ġızım bu biz bôle üç öğün 
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virdine ġarnında tesbik çekçekmiş derlē bizde, bizde ôle aynı ādetimizi yaparız. 

bişiriz evlēmizde üç økomşumuza vireriz. undan sona ramazannada iftar vireriz  

30 økomşulāmıza birbirlēmize. herif bôrek yapā, datlısını, duzlusunu yapā seni iftara 

çağırır. biz de urē gideriz. orda o gün iftarımızı açarız. yir içeriz, namazlāmızı 

ġılarız, oturuz. ondan sona bi de bayramnāda bizim baøklava açarız. unu herkez açā 

bayramnāda. baøklava yazarız bi gün evela fırında bişiririz. unun datlısını da dökeriz 

bayram gelmedene. undan sona evimize gelene gidene bi tabā ġoyarız herkeze  

35 yidirmek isteriz, tattırız. baøkam tatlımız eyi olmuş mu diye bôle gelene gidene 

ikram ederiz. vireriz. undan sona bayramda işte el öpmē çı økarız økomşulāmıza 

gezeriz, yaşlı ninelēmize dedelēmize gideriz, gezeriz. gübre økaça, marul aliz økaça. 

kiralā çı øki, daøkarı bilmem økaça. aha hinci işeylē yoøk, bitti tarlalā. gine tarla tutmā 

ġayırcaz, nāpalım bilmim. mecbur tutcan orası gelesiye napcan evde mi durcan.  

40 tarlan çoøk arazin çoøk, bizde yoøk. mesela sen yapamin, tarlayı sen yapamin. yetmiş 

beşe verin dölümünü, bi taøkarını yetmiş beş millona. yohut yüze virin. yüz ona 

virenne bilemik vā. e atmışa da viri herif yetmişe de viri, tutabilişine. e biz unu ġari 

çalışiz, yazın çalışiz çalişiz de u herife kira ödiz. e unun da içinden sene ne ġali 

saten. bi de kendin yalınız oldūnu düşün, amele götürin. e yövmie bu yıl on üç  

45 milyon mudu, on iki midin, on iki. on iki milyon yövmiye, e on îsan götürüvedi mi 

saten dünya para oliy. e domatayı da virin elli beşe. gübrenin torbası da yirmi beş 

otuz millon. e hana sana ne ġaliy, hanı mazutlā. yapmasan da burda oturup durması 

da eyi olmiy, mecbur yapcan. eme tarlān vāsa gene üç beş ġuruş ġalā. bizim 

tarlamız olmadīndan bizlē içinden çı økamiz. çoøk zor. yaşlı mı  işey genç mi. tarlalānı,  

50 hayvan, kendi çoøk yapi. ekin eki, saman. ekini økaldiri yerine darı ekiy. hayvannara 

sılaj yaptıri. e bizlere virmi sözüm kendi sālam da genç yapi. eme yapamadī halde 

mecbur bize u da vicek. işte onu diyim, hayvanım vā diye herif kendi yapiy. hayvan 



 166 

çoøk, tee otuz økırøk tene hayvan vā, oliy mi o ġadan şunnan bunnan doyar mı. biz de 

üC ōlanız evde. birimize vēse birimiz bene diy, birmize vēse birimiz bene diy.  

55 birimize vēmeyivese vēmiy, tutun ellēden. e üç elti, benim bey üc ġardeş, üçü de 

ōlan, ġızları yoøk hiç. 

çeşitli kelimeler 

annecik: anne 

gōva: dedi økodu 

8 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Dudu Alabak, 72; Ürkiye Filiz, 72 

Bigadiç-Merkez 

Evlenme, hatıra, yemek 

evlenme 

1 DA-tanıştılā ōlanlan ġız, sona yiniden bi daa geldilē. üçüncüde annaşcaøklā ġali, 

urda, siz de bize de buyurun, benim ōlan da bôle yapiy. biri bi kere kesdi yanna 

balıkesire oldudu ya, unnarı annadıyin. aha unnarı, undan sona gittik, hadi biz de 

gördük. ōlan gözlüklü, güzel bi şiy, evleri vā üş ġatlı ġoca saatın dibinde. e balkesir  

5 bigadic bi gibi. ha urdan ôle unnarı gördük. hadi ōlan ġarşıladı, bilmiz biz evi 

tariflen gittik. ōlan urda, anaları bubaları da bal økında. baøkdı øk, vādı øk, çı økdı øk, ottuøk. 

ġızlan ōlan şôle ottu, ōlan utansaøk bi şey emme çoøk bôle sakin. bizim hinciki 

şeytanın g… bu, hinciki vādi yer, ōlan şeytan. çoøk işiy uyanı øk çoøk. baøk reyanınøkı 

ôle diil. gülmesini bile kis kis o. çekişirim ben de gülüvuru bene. da urdan gali,  

10 urdan oldu ġonuşdu. biz dedi baøk haFtaya gelem dedi, gelin dedik. aha haFtaya 

geldilē, cafer gene söz vēmiy. eme bu ōlan yaøkasını bıraøkmamış hiç benim ōlanın. 

biz ġızı vere sôleniz. ġıza, ġızım baøk buna mı istin, acaba gözün vā mı. dört sene, 

beş sene annaştı bunnā, annaşdı. ōlan asker ōmuş gitmiş. gidince ōlan urlāda ġari 

duramiy. burdan da istiyennē vā, ġız vāmi ben una vācin diyi. ōlan bura egeli, üş  
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15 günnük izinnen yüsük taøkiylē. ha geliy bura istemē, allahın emri peyġamberin ġåvli 

dedi emme sati işi pişirmişlē. virdik. ertesi gün de gittilē niylē aldılāsa burda bi 

şeylē getti zanġıduøk zunġuduøk, ne şeydiylēse işde. utları bunnarı getti arøkada hincik 

sema u evde oturiy, u ut çalanın evinde oturiy. sema kira evi yoøk. evleri aøkçayda 

aøkçaya da gitmiylā. aøkçayda evleri vāmış gitmiylā. hep ōlanın işi burda diye. hadi  

20 ordan iş oldu bitti, üc ay, beş ay gelindi hadi iş boøklandı. benįm gelinde suç. ben 

dōru ġonuşurum baøk. madem sen kendin istedin, e ilk evela ġızdan evela anası tor. 

ben, benįm de ġızım vādın, üş sene nişannı durdu, ōlan u ġadan yaptı, benim ġız 

baøkmadı, lafdan annamaz. anne ōlanın biri bene āzını yüzünü yamiy ōlanın biri. ay 

ana, kimmiş, bôlemiş. geldi anası bubası, yapşaøklandı. eyi dedik memleketin yerlisi,  

25 astsubay de mi alıp gitcek. aha ôle dedik emme bu dinnemedi, bozuldu iş. hadi 

dinnemedi benim şiy, attı işeylēni, unnā ōlanın gitmiş barmāndan yüssû almış emme 

ġızdan ni āladı ni āladı. cafer de āladı, dinnemedi gelin, ille atılcaøk, āladı āladı. hadi 

urdan ġari işiy yapdı øk. bozuldu iş ġari. e ōlan işeye geldi burē, ġali izinniydi o işeysi 

bitmiş. geliy, ben görmim işde, ben arøkada yatim. burda ġomşu bôle aşādaøkı da  

30 tamirci kiracının. hanın yanda vā taøksilē baøk, økaç tane taøksi vırr çarpā gidēmiş 

onnarı. böyün ôle yarın ôle, birinde benim ōlan økısdırmış onu, seni deyus seni seni 

pezevek, niy bu demiş. bura demiş cadde, edebinnen geç, tamam abi, tamam abi 

demiş bôle yapmış da. indirmiş økolundan tutmuş cafer baøk, askerden geldîne oliy 

emme bi sene felen olmuş geleli ōlan. ōlan işetmiy burdan da yāmır gibi yağiy  

35 istiyen, u istiy, bu istiy. biz de işetmedik, biz de bôle virivimedik. hadi baøkam una 

virme ġali işetik, bu balıkesir ya økın. bir astsubay yazı øk bôle işey yapdı durdu, gitmiş 

de dükkana allahasmarladı øk dimiş. biz sevdik emme çoøk uzaøk yir memleketi, ne 

oldūnu bilen yoøk. kim gitcek urlara sorcaøk. allahasmarladı øk dimiş gitmiş dükkana 

amcaya. semaya iyi günnē demiş, hayırlı işeylē damatlā vēsin demiş. balıkesirli ġari  
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40 ye vazgeç. una da söz verildi oluvucaøkdın, bu önüne önüne çevirmek. ee…u 

bıraøkıldı, e bu ōlan hatırlıøk vēmemiş dükkana vāmış, şindiki, şindiki varıca. 

allāsmarladı øk u öteki assubay olan. cafere allāsmarladı øk demiş gitmiş. u, u gitti, 

sonaøkı geldi. una da verilmedi, hadi eski nişannısı. emme rahat dirlik bilmedi herif, 

dükkana gitmiş, amca ġari veca ver mēmede. ōlum demiş bunnarı ayıran eyi olmaz,  

45 baøk demiş gözlēnin yaşları nere aøkiy bunun demiş. çı økdı geldi burē. bunnān düünü 

vā. bunnara gitdi ġızlā aldı da şeyi, gelin aldı ġızları gitti. ōlan burē çı økmış gēmiş. 

ben de oturin ġari, urda yassı beklin a aşāda. ay ana aşadaøkı tamirci ya, arabası vā, 

olmaøk vā yaptırmā geldi. ay ana dur dur, ōlum dedim sen dedim hüseyini mi aradın 

dedim. hemen geldi de boynuma sarıldı, halilim ben ya bubanne diyi. ben ōlanı  

50 acıcı øk bi şey gördüm, bilmim nere oldūni. gedi gitti, aha ôle. ôle dirkene, ay ana 

napam økın, nidem dēken öteden cafer kövden çı økdı geldi, köve gitti u da. undan ġari 

u da gördü, u da sarıldı. başladı cafer ālamā. napim ben bunu hinci diy anne diy. 

emme balıkesirden buldudu ya işiy. ōlanna çoġ güzel ġonuşdu. burda üş kere geldi, 

gördük biz. ġali bunu ben økaş kere sôledisek eh dedi eh dedi. u ġadan sı økışdı øk, on  

55 beş gün üç haFta sallandı bu iş. hadi urdan cafernen ġonuşurøkana yaparøkana gēmiş 

ġari unnā ġızlā, yoøkarı çı økmışlā, çoøk görüylē. babanne misafirin mi vā, güççük. vā 

misafirim vā. e ġız bildi, özlem ġāşıdan. geldi, bi sarmaş dolmaş. hadi økapının 

önünde arabalā vā nedi o gün işey. pindilē gittilē ġari. aldı ġızları anasını şaøkıdı øk 

şuøkuduøk oynamışlā ġari oha bunun ġızı düvün yapdı bi kere ōlan everdi. aha urda  

60 çı økdı geldi, aha ôle napcan. sona işde ġali nişan düün hem allahın emri peyġamberin 

ġåvlinnen istemē geldilē. e saten oldu. hiş ġız ben daa nişan istemim dedi. yüsükleri 

daøktılā işde düün yapdı øk. 

hatıra 
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DA-benim ōlan görmüş bi nişanda, bôle demiş bi ġız gördüm ben demiş bedianın 

nişanında, düvününde düvününde. e unnā da ġari soruyulā. görümce ôreniyo beni.  

65 hadi ġali istemē geliylē. ben ōlanı hiş aøk mı ġara mı görmedim. görümce geliy, 

ġayınna geliy. ya ben hiç görmim, bu ġadā mı safım ben. bi görmice varılı mı ōlana. 

ben ġari ôle dedim. işey kimdi unu, hacı muaremnen fadįme vādı. fadįme ben varin 

emme körmedin ben onu. ġızım dedi aynı görümcen gibi güzel bi şey u dedi. ey ana 

ben sana gösterim onu. tālaya gidēkene at arabasınna gidēmiş hamza beni ha  

70 görcek, aha ben burdan çı økāøkana ooo fırt gidiylā unnā. hiş görmedim tôbeler olsun. 

eh nişan olduøk, hiç ôle alem evinde. nişan şerbet içildi. e hadi undan sona düğün, 

düğün oldu, keşkeklē bişdi, keşkek çıpāøkana berice baøkdım ġari ben. pencereden 

diŋeldim, baøkdım. hiş baøk keşkek çırpıli, ertesi gün gelin gitcen uri. bôle ōlan 

deli økanlılā keşke çırpa. bôle bôle şiynen. niy unun adı, unnān işeysi olur küreg olur  

75 küreg. økapamalı olur ġız evinki, keşkek nohud olur. ōlan evinde oliyi bu økapamalā 

işeylē. økapama işde ekmē ısliyilā ya et suyunnan, üsdüne de et dökerlē bôle. bi daa 

su dökerlē ġaynar su ġaynar etin suyu. üsdüne madanoz dereotu, ġarabiber işde 

økapama bu. yinden ġız evine daved oliy, ōlan evi daved ediy. sonadan da niy bulāsa 

herkez kendine göre dana yapiylā ġali. eskiden ġoyun kesilirdin. dana mı vādın. aha  

80 ôle ôle oldu gitti ġızım. ertesi gün de hadi davullānan dümbeklēnen gelin almā 

geldilē. hadi gelin çı økdı. hadi çay ġıyısına. çay ġıysına göttülē, urē beni çı økardılā 

para attırdılā şiye, mend, mend midin o, mende. davullā burda bekliy, öteki davullā 

çayın üstünden gitmiy. uvanın ucunda beklē, davullā arabalā sıra sıra sıra, hadi ōlan 

evine gidin økari. ōlan evinde de ġayınna ġaynata bi de görümcenin ġocası benim  

85 ġoluma girdilē, göttülē. avluya ġadan göttü, merdimene, merdimenden ōlan alıp seni 

götüri yoøkarı, içeri. davullā çaliy dışarıda. düün işde bôle. ha mende para atılır. adı 

mend, aøkarsu bôle cay gibi yalnız ôle gidē. urē ille para attırılā, hinci gene mi 
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attırilēmiş. hinci gine atılırmış, geçen kim dedi. sorun diyim ben semaya. sema attın 

mı para ura diyin didim. oturup da bi ġonuşulmiy kin gelen giden. aded olmuş. ha bi  

90 de geline, gelinin bôle ceplig oludu. u ceplîn içine elmayı para so økarlā bôle her 

ya økasına undan sona sende u çocū otutturulā, bi ōlan çocū, ōlan olsun diye. çocua 

viresin o elmayı. birini de alin, çaya atin urē mende atin. bi dolmuş geldi, ġalaba 

kendileri. taøksinin içine økaç kişi sığcek de urdan bôle ġalabalı øk ġalabalı øk. yani u söli 

bu söliy ben satin yerlēn diplēne giriyim, ōlanı anca gördük, görmedik nelē ōlanı.  

95 mektuplan ġonuşiz emme görmedim. o beni bi bedianın düünü mü nişanında mı 

görmüş. nişandır o nişan düün canım benim düün evela oldu. unnā nişan yapdı da. 

danalı torun gülüyo benim ġonuşduøklāma, bi kere ġocamanca, taøkır taøkır gülüyo. 

anne diyo… 

ekmek-bazlama- tarhana yapımı 

DA-maya tutāsın āşamdan, éşi maya. sabālēn  unu yumurusun. yumurduøkdan sona  

100 ġabarır. topaøk topaøk yazāsın ġoyāsın işiylēne. undan sona bi saat urda durā, undan 

sona fırına gidēsin, fırında atarlā içine, bişē. bi saat bişē. bi saat yumurduna durā, bi 

saat da içinde durā. undan sona bişē ekmeg olur. bazlamada duz ġoyāsın acı øk, acı øk 

ġarbonat, soda ġoyāsın, acı øk yā ġoyāsın. bi yumurta çaøkarım ben, yumurum unu. 

yumurduøktan sonra økatıca yumurum, sôle ufaøk ufaøk bôle üleşdirim, alarım elime  

105 işeyi, oøklāyı, sôle sôle açarım. topaøk topaøk ôle hurā ġoyarım. ondan sona yaøkarım 

tüpü, ġoyarım tavayı üsdüne, yālı isdiyen yālı isde, acı øk yā ġoyarım yānan işey 

yaparım. yāsız yapana yāsız yaparım. üsdüne kendi süre yavı peynirnen yir. bu da 

bôle güççük yāsız istiy, ortanca yālı istiy. çeşit çeşit ġadeleri, bôle bazlama da bu, 

bezdirme. taraneyi de, ġazan taranası. ay ana sen bilmiy min? biz manav, buranın  

110 yerlisiyiz. ben hiç sevmedim neyinese tarana. işey yapmış da adanada yapmışlā da 

ġız bene de getirivēmiş gēmiş. bi salçası salçasını ben geline vēdim, salçayı 
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beyendi, taranasını sevmedik. durdu durdu döküldü unnā da økuşlā økurtlā yisin dedik. 

bizim taranaya beŋzemiy. bizim tarana yourdunu çalāsın, yourd alarız, éşidiriz. 

éşidmem hinci ben ġari, eskiden éşidirdik. unu ġoyarız ġazanın içine. u  

115 ġadan da su ġoyadı øk, bi kere gelin hiş su ġoymadı. undan sona salça ġoydu bi şişe, 

kiloluøk şiyden. nohud ġoydu bi çelik tencere. unun aldıı ġadan un ġoydu. topaøkladı 

topaøkladı, çevire çevire, økaøktıra økaøktıra bişirdi. altını ġari sönderdi, basdı işeyi, nise 

kürei. küreknen basdırdı basdırdı, toġmaøk toġmaøk oldu bôle toplandı. aldı onu de 

şurlara yayġı yaydı øk mendillenen, ufaġ ufaġ bôle dökdük, ufaøkcı øk økopardı øk bôle.  

120 dökmek dirlēdi. kim vādın yanında, bi kimse vādın ġı, vādın emme aøklım ermiy 

ġari. de urē yaydı øk, andan sona durdu, uvaladı øk. yapdı øk bôle yapdı øk yapdı øk. tefserdi 

mi ġalbır vādır bôle gözer, unun üsdüne ġoyduøk, ince ince geçdi altına. bôle 

üsdünün işlēni de yapdı øk yinden yinden ben geti kendim yapıvirem dedim. atı 

atıvirilē… atılı mı o. ôle yapdım yapdım, geçirdik, güzel incecik oldu tarana. serdik,  

125 üş gün dört gün bal økonda bôle serdik, ġurutduøk, torbanın içine ġoyduøk, afiyetlen 

yiyiz. canım eskiden sade nohud ġoyādı øk yourtlan, şindi salçalı, kimisi domates 

salçası ġoyiy, kimi biber salçası ġoyiy içine. pazarertesinde istē üş gün istē bire gün 

üc ay ġadā tutcin ġandilde oruç. u üç gün tutuli gāri ġandilde mi ben bi gün tuttum, 

tutmadım, ne olcek işde ôle.  

düğün 

130 ilk āşam økına gecesi don anteri giydiridilē elmāsiye sonadan dallı pullu alınırdı di 

mi eskiden dallılā pullulā vādı bizim erişivēdîmiz zaman. ben hiş dallı pullu 

giymedim. u çekyadın hanġında bunda mı di urda mı bilmim. benim diil u ġari 

anamdan ġayınnadandır unnā. nōcaøk unnā işiy. nolcaøk unnā. körüklü ġamı øklı deriz. 

ha körüklü bôle burası, göstēsem ya bu burda mı, burda mı, han økındadı bilmem.  
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135 ġarım ġarım ġarışdırmış geçen benim battaniyelē felen yoøk. yoøkardaøkı önden aldılā 

sandı økları üçüne de bir ġodu ġodu, hinci o sandīn modası geçdi diye yinden gene iki 

dene sandı øklādan getirdi. unnarı da baøk burē  ġoydu. üş denesini ġoydu burlara. ben 

nabim…ġoymā vaøkdim yo øk bunu. hinci eyi, økapıyı çekiverim ben arøkada yatim. 

ġışın ben burda yatarım, soba ġorum. e burdan yorġanı mı ġocen. minderlē vā,  

140 yasdı øklā vā. yoøkar yanı boşaltdı. bi yandan da doldurdu. burdan masasını götürdü, 

ġırma diye. hinci de bôle tekerlekli masa çı økmış, onu istiy. hadi ġızım künah dedim 

hincik bu halimle ben…kendi masası vādın. satin bu da kendinin. ben napim 

masayı, benįm masa aşālāda. unu şiye indirdilē. unu göttü gitti yo økarı damatlā 

oturamiy dedi burē ġoydu. ötede de kendi masası vā, ununki büzülmiy. bende  

145 buradaøkı ġırıliy bôle ufacı øk oliy. e hinci de cuma gün tevhid çekdiririm diye unu da 

almış, götmüş bal økonnara daøkmış. geçen ottulā iki damat, biri ġali güççük yapmiy 

de ġocaman damad ayānı bi ôle ġoyi bi bôle ġoyi. ben de tutdum da ben burē 

uzadim e sen de burē uzad dedim. ôle sofra ġoydu ġocaman urda oturiz, e rahat 

yorili de ayām dizlēm diyi āriyi diyi. āşam oldine aya økda. bôle yapami işde masa  

150 istiy u ayaøk. yo daa düne sıra vā. duru u masa urda. sıralamış aşanın sandalyeni 

çı økarmış. aşāda yincek. ōlan evinde gene masaları sıralācaøklā. işde keşkeg nohud 

olcaøk ġari geçen napcaøklā. e çorba, başġa ne olcaøk, işiy keşkeg deŋişdi işey cafer 

bilmiy bene bi şiy sormida işiy. almış bi de ġırdırmış, getdi geldi. e ben de ne bilem 

işiy ben keşkeg bilim de unu bilmim unun ne oldūnu. 

9 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Müminat Yılmaz, 80 

Çaldere 

Hatıra 

hatıra 

1 evden çı økmışlāmış bunnā, burası peg yer gösterdiler amma unnā biyenmeden burē 

oturdulā, bari hırsızlı øk yaparızdı hırsızlıøknan geçiniriz diye, burē oturmuşlāmış. 
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burası bayırmış. hırsızlı øk yapa yapa işde burda ġaldılā diyolādı eskilē, biz bilmiyoz 

da. işde nenelē dedelē ôle dirlēdi. hırsız olalım diye økaldıla da hırsızlı øk yapa yapa  

5 urdan sona ġari yerleşdilēmiş burē. burlādakilē hep çalarlādı gelirlēdi, böyle… ateşe 

şiylēni økoyarlāmış da økorun üstüne ayaøklānı økoyarlāmış da bôle pişirilermiş. aaa 

økabarıyo dirlēmiş. zornan parayı alırlādı ôle. nerdese parayı alceklē, e yanāsa ne 

olcek. vāsa verîsin yoøksa da kendin bilcen. ôle dirlēmiş, eskiden ôlemiş. baş øka yoøk 

ki yicekleri yoøk ki hırsızlı øk yapıyolā da yiyolā. hiç bi şey vēmeden bunnā økafası eyi  

10 çı økarmışlā döve döve çı økarmışlāmış bunnā urda hırsızlıøk yaptıla mı bilmem. urdan 

hiç bi şey yo økøkana geldilē diyolādı. burda hırsızlıøk yapa yapa işde burda ġaldılāmış, 

nenemgillē ôle sôledi. tabi hırsızlıøk yapın insana da öldürüyolādı, ġuyun içine 

atıyolāmış para virmedilēmi bizim de. undan sona dereye atıyolāmış insanları ø 

øhuruyolādın da. hırsızlıøk yapıyolā ya bunnā vermedin mi parayı her şeyi yapıyolādı  

15 işde, hırsız ne yapmaz. ôle yaparlādın. işde bu geldi yolun yanında, acı øk yuøkarda 

ġuyu vardı, u ġuyun içine bizimkilē insan attılā øhurdu, öldürdülē de. unun içindeki 

suyu hiç içmeyin diyolādı, økaPattılādı bôle insan atmışlāmış eskiden. işde tarla 

ekiyoduøk, tarlalā yapdılā, o zaman darı ekiyoduøk, mısır….yiyolā ya mısır işde onu 

ekiyoduøk. ekin ekiyoduøk. …onnān ekdiklēni biz de ekiyoz işde. bunnarı ekiyoz,  

20 suvan ekiyoz, her şeyi ekiyoz. işde onu ġaldırıyoz yiyoz, u zamanda ôlēdi. leçberlik 

leçber işde, oraøk biçerdik, ekinnē bôle elle biçerdik, ondan sona düven diyoz biz 

ekinnē bûle sürēdik sürēdik de onu yinden gene tekrar savuruduøk. undan sona 

üğüdürdük, unu yı økādı øk gene, undan sona üğüdürdük. dermene getiridik de 

dermennē vādı o zaman. urda üğüdür getiridik de ekmek yapādı øk. bôle has un has  

25 ekmek yoøktu bizim zamanımızda. işde ekmek bişirir de yirdik işde o zaman. oldu 

kimisi kök işte de anam ôle sôlerdi. tee gittik de ot getirmē dedi, otların şeyleri 

samsaøk økafası diye yidik de dedi, hepimiz bôle hasta olduøk dedi anam, getirdi toøktur 
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ilāc, toøktur yoøkdu o zaman pek de ġocaøkarı ilaç yani økurtulan oldu, økurtulamayan 

öldü. işde ôle kendi kendilēne açdan geberiyoduøk diyo anam. o şey çekirge gelince  

30 o zaman ah ben bi tane tanesini buldum da yidim ama benim olur hiç bi şeyime de 

geberiyo diyomuş bi ġarı. ôle hiş yicek işcek yoøkdu u zaman, çoøk çekdilē, aşlı øktan 

çoøk ölen oldu diyodu çekirge geldî zaman. undan sona darı unu, u økaçamaøk diyom 

ya ben økaçamaøk yapardı øk da ekmek yirine yicez. undan sona u şeyin içine 

økarıştırırdı øk ekmēn şeyin būdey unun içine økarıştırırdı øk da unu ekmek yapardı øk.  

35 bizim zamanda da gene vardı. ġaçamaøk işde u darıynan yapıyoz, u darı unundan 

yapıyoz….økoyez, o økaynadı mı çevire çevire yapardı øk, pişiridik de. çerkezlēn yaptī 

işde tavuøk kesdik mi, işde u undan gene tavūn suyuna økoyardı øk ôle økarĭştıra økarĭştıra 

u da bulamac gibi şey yapardı øk unu da yirdik. økocaøkulaøk diye susam økoyardı øk içine 

bôle bu økada bu økada, gene yapiz unu u adet çı økmadı daa. unun içine  

40 hani susam økoyardı øk økaynatıyosun susam yiyosun daha hālā yapıyoz da, işde unu 

yapādı øk. undan sona hamuru bôle çeviridik çeviridik de, bôle bu ġadā bu ġadā 

kesēdik, susam dövēdik unun üstüne dökēdik, ya da dökēdik, paylaşırdı øk da unu da 

yirdik. ba ġoca baøklayı çekiyoduøk de, baøklayı biliyin mi hinci baøklayı, o økurudūne 

onu çekēdik, işde unu tertemiz yapādı øk, unu økaynadırdı øk, işde bulamac gibi u da iyi  

45 oluyodu. u da ôle yirdik. hani bôle ispanaøkmış undan sona samsaøkmış her şey, 

göklük yoøkdu. ekmiyodu øk, bilmiyoduøk yani u zamannāda. bu gün sona ġari hepsini 

bildik de hinci ispanaøk ekiyoz, sarımsaøk da ekiyoz, suvan da ekiyoz ama u zaman 

ekmē bile bulmuyolādı. düünlēde keşkek diye ekini økaynatıyolā økaynatıyolādın. 

çeşit çeşit işte unun içine økoyarlādın, u keşkek, nohut, ondan sona patatis işde unu  

50 düünnēde yapādı øk. her düünde işde unu yapıyoduøk ama hinci pirinci yapıyolā, çorba 

yapıyolā, hinci deŋişdi ġari şeher, şeherden hepsi selate yapıyolā, şeherden 
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getiriyolā hinci deŋişdi ama bizim zamanda işde u vardı. başġa yapmazlardı. bizim 

zamanlarda unu yapıyoduøk, başġa yoøk diyom ya göklük yoøk ôle selate yapma, 

undan sona her şeyi yapma bôle fasille felan yo øktu. økuru fasille işde alırsan işte unu  

55 økaynatırsın. biz økarşı øk bôle oynardı øk. birbirmize bôle gele gide çerkes oynu 

derlēdi…u geşdi ġali u oynamıyolā da, işde biz økızlen ōlanlā økarşı øk oynādı øk 

düünlēde. e ôle ya økarşı øk oynuyoz, økonuşuyoz, birbirmizi seviyoz, sevişiyoz yani. 

ġızla ōlan sevişdi mi dünür yollā. unda yollādı mı hani ben seviyom dir ġız, ōlan da 

seviyom diyo ya o zaman böyüg artı øk….işde ôle. vermezse økız økaçā økali. vermedi  

60 mi økız økaçıyodu. vermezse işde verirlēdi. biz severek tabi o işi yapcen, sēmeden 

verilmez. ġız o zaman anasına ne gitcen diye sôleyebilirdi  ne bubasına 

sôleyebilirdi. ne ōlan sôlēdi ne ġız sôlēdi, bizim ôle adetti, utanırlādın amma 

kendileri sevişdilēmi sene söylē, annesine söylē işde ôle. birisi sôlettiridi, birisine 

sôlettiridi, olmasa kendimiz sôleyemezdik ôle. bunu ben seviyon da buna ben  

65 varcen denmezdin u zaman. eskiden türklē görüşmüyolādı demiş ama biz 

görüşüyoduøk, økonuşuyoduøk, birbirimize oynuyodu øk. ondan sona oyun bitti mi gene 

bi eve gidēdik, toplu gidēdik, ōlannan økız økarşı økarşı oturulādı økonuşurlādı gece 

yarısına økadā, sabahlara økadā oturuduøk işde ôle. ôle økarşı øk durādı øk biz, ama allaha 

şükür bi yaramazlı øk hiç yapmazlardı. ōlannā da oturudu ġızlā da oturudu, sôle bi şey  

70 yapmazlādın. ôle adedimiz bizim. hinci başøka da ôledi adetimiz. bizim istelēdi, 

biyenirse senin dedîn gibi veriyolādı. verdilē mi ağırlı øk alırdılādı bizim ağırlı øk diye 

para alırlādı. ġızın bubasına para verirlerdi. ġızın bubasına ġız ne istēse, ġızın bubası 

ne istēse hani bubası yapādı ġız ne istēse. ne istiyosa işte, para istiyodur baş øka 

istemezlēdin. işte ağırlı øk deye para alırlādın, baş øka bi şey vermezledi. ōlan da  

75 hiç ġarışmazdı, kendi düününü yapmā ūraşırdı ōlan. ġız tarafı, bubası yapardı. 

parayı veriyo ya. verdi mi parayı alıp gidiyo bubası ġız ne isterse unu alıyo, ne 
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çı økarsa unu alıyodu. bubasının da vaøkti varsa tabi økarıştırıyo bi şeyler alıyo, vaøkdi 

varsa ne çı økarsa undan, unu alıyo, eyi olurlardı. hinci her şeyi yapıyola ya, evi 

düzüyola, undan sona şē yapıyola, bi bohçalı øk alırdı bubası, ağırlı øk giderdi, baş øka  

80 hiç ev eşiyasımış, ôle şeymiş yoøkdu bizim zamanda. almaøk yoøkdun, getirmek de 

yo økdun. e çember, gönlek şey işte ġızannā sevindirmē felen şey. unnara çember 

yaparlādın. økızın ne isterse işte güyneklik felan yaparlardı. baş øka ne olcek bi bohça. 

sandı øk økoyarlardı amma boş sandı øk ne öyle dolu, bizim parayı yapmā başlādılardı 

ama hinciki gibi yoøkdu. yaptım dese de yoøkdu zaten. ben bôle işlemelē felen  

85 işlediydim, bayā her şeyim vādı, bubam bayā şeydi zengindi, yapdım her şeyi de. 

altın filan yaptılā. yalnız vaøktı olan yapā, vaøktı olmayan yapmazdın. bire söz verdilē 

mi ġızı vercez diye, øhālı vaøktı yoøk de mi…bubası faøkir, bohçasını alıp da ōlan evine 

giderdi. hiç bunnā bilmiyo gibi yollālādı eskiden ôle. benim eltim bile verdilē de 

bile bile verdilē ama bi bohça verdilēdi. hani bilmemelik getirdi ôle. yolladılā. ôle  

90 yaparlādı kimi. anası bubası yoøkdu, dayısındadı, dayısı ne yapabili yani. hadi zengin 

olur biraz yapardı, zengin olmayan bi şey yapmazdı yani bizim zamanımızda. økına 

gecesi de şeyi yapardı øk, ondan sona iki gün de oøkurlādı. davul tutādı øk biz. davulsuz 

hiç düün yapmazlādı. davulu çingenler davulu tutārdı. iki davul bi zurna unnar 

tutarlādı da iki gece øhurādı. bi gün şey tutuyo, topluyor, düüncü topluyor, ertesi gün  

95 de gelini çı økarıyor işte ôle ôle hani düüncü de toplardı şey yapardı, davullan 

yapıyoduøk. davullan işte burazancılar felan vardın da çalarlardı, oynuyolādı. erkeklē 

oynādın, ġız felen oraya girmezdin. davullu olurdun, davulun yanına ġızlā 

girmezdin. yalnız mızıøka vardı bizim. ertesi āşam gelin çı øktî gece de diil de ertesi 

āşam çı øktî gece mi işte ġızla ōlan toplaşırlādı kendi kendimize mızıøkaynan oynādı øk.  

100 de davulla çı økmazdı øk, erkeklē oynādı davulla. çalādı øk biz bûle dümbelek çalādı øk 

gümbür gümbür, türkü çalādı øk.  
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tavuøk økoydum kümese 

tilki bari yimese 

ben bi yar sevdim 

105 anem bari duymasa 

 

yeni bādan üzüm al 

sal økımını uzun al 

ġonuşmaya økorøkuyosan 

git anandan izin al 

 

110 gitti gelirim diye 

yolu bilirim diye 

ah itti yemin itti 

gelir alırım diye 

 

gitme olan tanırlā 

115 seni yolcu sanırlā 

zatı bende talih yoøk 

ellerimden alırlā 

yetē ġali, ġocaġarı o ġadā sôlē. kendi kendimize toplaştı øk mı oynādı øk, hinci ne türkü 

sôlüyolā ne oynuyolā...olannā da geliyo bize baøkıyola, biz de o zaman oynuyoz.  

120 perşembe aøkşam gelin çı økardı. e undan eveli de bi gün vāøkana davul giderdi işte. 

davul iki gün furardı, ne zaman gelir o zaman sen bilirsin.  
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10 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Yunus Özden, 72; Müzeyyen Özden, 66 

Çaldere 

Çeşitli kelimeler 

çeşitli kelimeler 

1 göklük: ıspanaøk gibi yeşil olan şeyler 

şaşta 

intiham: imtihan 

geyim 

5 bilhasa 

beribat 

eger: eğer 

doøktur 

pulis 

10 suvamaøk: sıvamaøk 

böyük: büyük 

økocunmaøk: ġocunmaøk 

pençere: pencere 

muzeyen 

15 urda økaldı 

ôrenebilmek 

seyar: seyyar 

kötürmek 

genelekler 
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20 taøkındığımız yerler oldu 

eletirik santralı 

ampil 

üst ġıydaki 

11 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Emine Can, 74; Halil Can, 76 

Çayüstü 

Sohbet, geçim, köy hakkında bilgi, çeşitli kelimeler 

sohbet 

1 HC-doldurmaġ için bôle bi haløka yapdı. iki dene davşan, birini tutulā, imirozlulā 

vādı şeyde çanaøkøkale imiroz ada, unnā ġavur da, yani bizim türkiyedemiş unnā. 

undan sona unu yüzbaşı göttü gitti. 

EC-sen içmedin yalım çay…. 

5 HC-davşanı yüzbaşı göttü, göttü e yimek için göttü, yicek. işde u imirozlulān birisi 

bi tüngedi ortaya davşanı yaøkaladı. emme birisi ġaşdı davşannan. şey mi…belki 

yetmiş sekzen yaşında vā o oøkuldan şeyden ġoğuşdan çı økıyo, …deirmenin yanĭna 

varıyo økaøka økaøka her gün ikindi sırasında alayın önüne geliyo, ordan geri gidiyo. 

talime felan çı økmadı zate. bu…bu taraflādan heralde. her gün bôle gelirdi. gerisin  

10 geri gidēdi, talim yoøk, yaşlı. sona birisi vādı gene ali demirdi onun ismi, u bene 

beraba ya şeydi sülüs vēdi şey emir subayı. buna dedi istanbula ġadā sen götcen 

dedi. istanbula ġadā getdik onu biz. benim diyo felan yerden geçeke diyo, kesēlē 

diyo, økorøka økorøka gittik. heralde orlāda suş mu yapdı, ne yapdı bilmem. doğuludu, u 

da doğuludu. sonra o, isdanbulda onu ben bıraøkdım, ben isdanbuldan burē geldim  

15 sona ġari. vāmı bi. parasız, parasız kesiliyo o…sözüm sana buraya vilayetine gelene 

ġadā parasız gelin. urdan çı økdı øk biz. geliboludan vapura pindik, vapurdan istanbula 

geldik. istanbulda üş gün felan ġaldı øk orda. perşembe gün pindik araba vapuruna 
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bandırmaya geldik. bandırmadan aynı gün balıkesire geldik. balıkesirden ġalan burē 

köye geldik. 

geçim 

20 HC-buyde, baøkla, nohud, mercimek, fasille, 

EC-tütün, yapı…ġari 

HC-tütün, parası alıyo tütünün. işde bu havta gelse alcekdi bizim ōlan pareyi, teslim 

etmiş tütünneri. işde buydenen ikisi, yime içme unnā oluyo. baøkla, mercimek, nohud 

ve çiçek felan ekiyola bazen hayvannara, arpa, yulaf undan sona fî. ne olursa onu  

25 ekiyola, unnā ekiliyo burda unnāna geçim, unnāna geçim oluyo. tütüncülükle geçim 

oluyo. zebze de oluyo, marıl, ısbanaøk, kelem, pıransa, turp. 

EC-ôle bi şey de…de domatayna. 

HC-domata da oluyo. işde burda bāçalāmız vā, bāçalāda unnāna idare oluyoz. ekini 

biçdiriyola şindi ġalan makina vā ya makinenen biçdiriyoz. eveli bôle hep urānan  

30 biçiyodu øk. şindi ôle biçiyo. 

EC-baøk anan yiyo. 

HC-erik, erik şu gördûn ağaçlāda da erik unnā. ġara erik, bardaġ erii. yiyoz, 

ġurudulursa şerbed oluyo, hoşaf. ayva vā burda.  

EC-burda ceviz çoøkdur ceviz…çayüstü emme. 

35 HC-aaçlā atadan dededen, dolu küün altları ceviz. olan yüz tane cevizi olan vā. sona 

yeni cevizlē çı økdı, onnādan diktilē. millet şimdik, ufaġ oluyomuş talı, verimli 

oluyomuş bi de. laylonla örtüyoz üstünü, laylonu biliyon de mi? bildîn sere, sere 

oluyo. undan sona unnā tarlaya ġocaman sere yapıyoz, unun altında ġuruyo. şe 

aylānda eylül aylānda başlıyo. ağustos, temmuz, ağustos. temmuz evel de mi  
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40 ağustosdan? ağustosdan başlıyo dikilmē, şede temmuz aylānda, eylül aylānda. eylül 

ayı taa sona urlāda ġırılıyo ġalan. undan sona 

EC-dipden başlanır tepeye ġadā ġırılır mevsim mevsim….sararır. 

HC-ilāc atarlā. tulumba vā, sırt tulumbaları, görmüşüŋdür belki, unnānan atıyolā 

ilācı. undan sona erimē başladı mı ġırılıyo ġalan. haziranda dikime başlanır.  

45 haziranda başlıyon, eylül ayına ġadā, ekime ġadā tütün ġırıyon ġalan. 

EC-ôle şey, şe ayında şimdi ekildi, bu ay ne, mart, martda depildilē, hazirana ġadā 

dikiliyo. ondan sona çapalano. bi ta ardından bi ta çapa, ilk çapa, soŋ çapa dirlē. 

undan sona dibine başlālā sıyırma. dibin. 

HC-eskiden ôle bi şē yoøkdu şimdi sıyırtdırıyolā canım. 

50 EC-ana, ucaltı uç, üş kere, dört kere de ġırım. löbet löbet ġırılıvarı…unnān ipe dizoz 

dizoz dizoz, çomā…hadi…seriyolā bôle…. bas økı yapıyolā… 

HC-eskiden ôle bi şē yoøkdu şimdi sıyırtdırıyolā canım. 

EC-ana, ucaltı uç, üş kere, dört kere de ġırım. löbet löbet  ġırılıvarı…unnān ipe 

dizoz dizoz dizoz, çoma…hadi serin. seriyolā bôle. unun içine ġuyuyolā…bas økı  

55 yapıyolā islip islip…bi boyuna alıp geliyolā, bi boyunu.…undan sona bi bas økıcı 

tutor, bi tane bas økıcı, sandı vā. bôle...sandīnı dolduro dolduro burġulo, basdıro 

basdıro, bi diko, al sene bi balle tütün. balle derlē una, unu ġari tüccarlā 

geldinen…hinci tüccar da gelmiyo ġari. sözleşiolā hemen gelio sözleşiolā økaça 

gelcek, økaş kilo, ondan sona gido, vero, teslim vero ġari sözleştî tüçcara. hinci  

60 verildi bizim de parası alincek, yatırıldı geldi ta moturunan burā ġadan ayāna ġadā 

getürü. anadın mı, dipden dırnaa diyivēdim işde.  ufek ufek ayfon tenesi, biliyon mu 

sen ayfon aha onun gibi toumu olur. sen bilmiyon mu? 

HC-….bilmezlē canım 

EC-… 
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65 HC-bāçelē için fidan oluyo 

EC-çekirdēni çimyoz daa çekirdēni, işey yaptīmız yo øk. 

HC-aha burada…deo şeylēn  içinde vā işde orda. 

EC-u tütün toumu baøk. 

HC- unnā orda çıtladı mı, ondan sona de orlara ocaøk yapoz...içine depoz ġalan  

70 onları. 

EC-onları…büyüdoz bāçalara ne zaman olsa dikoz…tamam mı?...hinci öteki ayda 

dikcez işde. ha nisanda, lisanlāda domata felen dikoz işde. 

HC-…beş gün sona çı økcek bu ay, böyün yirmi altısı deil mi? otuz bir çeko ya bu. 

EC-nisan, onun ardındaki ne, eylül mü 

75 HC-nisan, mayıs, mayısta, haziran 

EC-mayısda dikoz mayısta, mayısda fidannarı, bu sebze şeylēni filan dikoz. 

HC-fidannā dikilir. 

EC-kimi fidan nası erişdi, uzaøk, ayı günü belli diil. yiyen yiyo, satan sato ġızım 

kendine ġadā olan yiyodu. 

80 HC-kendi bāçanda…teze teze yirsin. bizim buranın  zebzesi çoġ güzel olur baġ.  

EC-suyundan bizim buranın zebzesi hiç erimezmiş suyu. biz de hem gübre atmayız 

hiç, gübresiz. 

HC-gübre atılmaz 

EC-atıldı mı hemen su gibi eriyiveri. şiy zebze. biber şiysi felen ġızartması eriyiveri.  

85 HC-gübreli oldu mu yavuz olūmuş. 

EC-balatlı kövü, çoøk getiri unnā, kelem melem ôle 
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HC-kittiniz mi balatlıya felen hiç. bigadıcın yanı öte yanı ya økın, on beş daøkke felen 

bigadice. 

köy hakkında bilgi 

EC-esas adı økılledi bizim kövün adı. 

90 HC-eski ismi økılledi. 

EC-økılledi eski ismi, hinci heb isimnē deişdi kôlen ya, buna çayüstü ōmuşlā, bu 

köyün adına bizim çay geçiyo. hoca dedi. 

HC-köprüden geşdiniz ya. 

EC-ondan sona bôle gelennē bu kövün adı cevizli, cevizli kövü, cevizli köv olsun,  

95 cevizli diye cevizli diye biliyolā işde burları da yine. esas adı çayüstü. 

HC-şimdi eski adı økılledi. 

EC-økılle 

HC-…ismi økılledi, sona çayüstü. şimdi…yo økarda bubangillē gördü ya işde 

hamamın suyunu, üs ġıyıda hamamın suyu vā, aşā gideri dere. dere üsdünde oldūna  

100 çayüsdü. 

EC-aha bu suy hamamdan geliy bizim. 

HC-sıcaøk verdilē ya bu suyu…u hamamdan geliy. 

EC-bizim kövün edirafı suymuş, suy çoøkdur hep. her mahallede mıŋar güldür güldür 

her mahallede. 

105 HC-dört dene şey demiri var urda, un demiri. daşlān, su… 

EC-tamam mı, içiyo muŋ, çayı iç işçesen taa. 

HC-dimek yani hocalā çı økıyo ya økalin, økalin demek bilmem ni demekten geliyo. 

eyimiş köyün ismi dedi havızın duasına geldi… 
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EC-ōlan …burda vaiz veriyo. 

110 HC-vaiz vedi de økalin dedi, mekkeden gelir işeysi dedi. eyi isim dedi økıllenin ismi 

dedi. yani fena, iyi isim dedi…işde urda u adam şeytti, ertūrul….bu halil hoca. 

EC-sepetci, sepetcide mi dur…bilmem. 

HC-şēde duruyomuş canım. 

EC-nerde duruyo… 

115 HC-e kirazmıŋarda. kirazmıŋarda bitirdi, evela bigadicde oøkuyodu havız bizim, iki 

cüzü ġaldıydı urda, dağıdıvumuş hoca. urdan gelince ben de vādım hocaya bôle bôle 

dedim. sona kirazmıŋara yolladı øk, kirazmıŋarda urda bitirdi hafızlī. 

EC-burē geldi de hafızli….hocası. erturul…hoca bu şey tarafında ….erturul. 

Çanaøkøkale yanında. 

çeşitli kelimeler 

120 yaŋış 

nāsib 

énki 

tüngemek: hoplamaøk 

sülüs: parasız 

125 mele: mahalle 

dilin tavsır: tekrarlamaøk 

fıncaøk: hamidiye 

mandara 

bozyir: selime 

130 barac 
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örgendi 

abi: efe 

anacı øk-babacı øk 

aba 

135 bicik 

andı øk: yiyici, yırtıcı bi mahlu øk, sırtlan 

göcen: tavşan yavrusu 

kedi mıncığı 

enik 

140 mınik 

köpek mıncığı 

tavı øk 

peşkir økuşanmıyolā 

tezgah 

145 pedirik: pamuøk 

çı økırı øk: beriği eğiren 

ottuu yir 

mençere: pencere 
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12 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Halil Can, 76 

Çayüstü 

Hikaye, hatıra 

hikaye 

1 … gibi bi şey, u esasmış u da, şimdi mezerlie varıyo, mezelikten hep bôle elini(nere 

gitcek bu? dışarı gitcek), elini çanānı alan ölü økaøkmış yimek āma gitmişlē bôle. 

birisinin bôle boynu buru øk gitmişlē. ikinci bi sefere vāmış gine aynı ōmuş, yine 

onun boynu buruøkmuş, una demiş, senin dimiş hiç kimin kimsen yoøk mu dimiş.  

5 beriki adam cannı, ötekinnē ölü. nîse benim demiş bi anam vādı demiş, bubam felen 

öldü. bôle oldu bôle oldu demiş. arøkamdan hayır yapan olmadı demiş. dimiş senin 

anan nerde demiş, e felen bölgede benim anam demiş. gitmiş u adam, unun anasını 

bulmuş. anasını bulunca anasına demiş ki, senin ōluna demiş hiç demiş bi şey 

…sālında bi yardım yapmadın mı demiş. baøk demiş, olun demiş bôle hep sakin  

10 sakin duruyo demiş, ben demiş felen zaman gördüm demiş. nēse anası u adama 

parayı veriyo, o adam dağıdıyo bôle şeylere saabilere sözüm yurtlara, o økullara, 

hasdanelere. undan sona adam üş gün sona …iki gün sona yine gidiyo mezerlie. bu 

sefer baøkıyo øku adam güleryüzne geşmiş urdan ġalan, u boynu buruġ adam. noldu 

diyo, işde diyo, anama sen vādın da bôle bôle dedin ya diyo. anam benim arøkamdan  

15 o paraları hepsini diyo daıttī için diyo bene de yemek vedilē diyo. urda bitiriyo işi.  

hikaye 

bu bubaköyün altında bi mezer gördünüz mü siz, yolun ġıyında? denememişinizdir 

onu. aha o bu köyün muhtarımışmış. çaydan geçēkene bi sı økı çekmiş ġavurlā ona, 

burē gelmişlē, sizin muhtar çayda balı øk tutuyo demişlē, burda köyde. sonra bizim 

köylülēn birisini yine bu köyün altında kesmişlē. unu da köyün altında…benim  
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20 halamın adamını sındırgı cüneyt başında urda kesmişlē, urdan götmişlē etmişlē de. 

baøkırlı dinen, …biliyodur belki baøkırlı efe vāmış bu şē tarafından, işte økırøkağaç 

tarafından, baøkır köyün adı da baøkır da. unnā burda bizim bi bina vā ġarşıda, onun 

altına beygiri bālamışlā, unun beygirini. aha o beygirden ötürü çoġ haøkaret yapmışlā 

bizim köye. beygir tabi ġavurlān hayvannarı gelince, urda kişineyince, sona baş øka  

25 bi adamı taa burda dövmüşlē. bizim köyün insanını, hepsini, camiye doldurmuşlā da 

ya økceklēmiş. bigadice burdan bi şey yolluyolā økaat. urdaøkı ġumandan olmaz diyo 

ôle bi şey, tabi ġavır da gene işey etmiş, merāmetlimiş heralde økumandan. olmaz 

demiş ôle bi şey demiş yanına burdan gelene bôle, buradaøkı økumandan patır patır 

padırdamış yani ġavurca. şiy unu yaøkceklēmişmiş sona çoġ kimse dövmüşlē bizim  

30 burda. sona benim halamın adamını işde şeyde kesmişlē ta cüneytin başında, 

cüneytde sındırgının, urda kesiyolā. unnā iki kişimişmiş, bubacı øk sāøkana allah rāmet 

eylesin gēdi de adam. işde bu hamįdiyeli, yoøkar derede oraøk biçiyoduøk biz, urda 

annatdı. bu ġavur bôle bıça biliyomuşmuş, bi depme çekmiş ġavura, dere vāmış 

urda, cüneyt çayırı deriz biz u çaya, bi atıyo kendini. urdan derenin altında bôle bi  

35 şey vāmış evġarlı yer, urē girmiş, unun içi de biraz şeymiş işde havalı, urdan 

kendini şeytmiş, oġ aramışlā emme bulamamışlā, urdan kendini økurtarmış. faøket 

bizim halanın adamını kesmişlē urda ġavurlā. yonan eskiden gēmiş de işde çoġ 

haøkaret yapmışlā işde o baøkırlının baøkırlıda çete, ġavurlara ġāşı geliyolā ya. undan, 

unun beygirini sizi şeyttiniz diye undan ötürü haøkaret yapmışlā köve. çoøk dövmüşlē  

40 kôlüleri. allah rāmet eylesin, öldü, şurda bi adam vādı ġara mēmed denen. bôle dut 

vādı ġocaman bizim bu caminin önünde eveladan. cami taa işde dört beş sene oldu 

bu cami olalı. caminin yanına dutdan bôle çomaøk kesmişlē de adamın aya øklānın 

altına altına bôle vēmişlē sopayı düvmüşlē, çoøk düvmüşlē. gēmişlē eskiden bizim 

abim vādı eskiden benim böyûmüz, burla dam beşdi, üsdü evela. bôle kiremidli  
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45 deildi. burda yatıyomuşmuş çocuøkøkana, burdan ġavurlā beygirlēne çı økmış çı økmış 

gēmiş. hemen urdan yürümüş, …bāçe vā de urda ilerde bāçeye gitmiş, urda da bi 

îtiyar nine vāmış vēmiş rebiş...tēze diye. unun yanına vāmış, urda börülce sırı øklān 

arasına girmiş urda da alıyomuş ġalan urda. öteki de una, nine de una, ge burē 

demiş, ālama sen. abim gômüş işde burdan ġavurları gelîkene. gelmişlē evin  

50 önüne…eskiden burları…satı…televizonda gösterolā ya napolā gidēkene, kimersini 

öldürolā, kimersini şeydiyolā ġavırlā. gēmiş, eskiden gēmişlē. gēmişlē burē. yicek 

micek işde tavuøkları felen hepsini hemen hayvannān økafasına bi topus vurālāmış, 

kesēlē yirlēmiş. ġalmışlā. olmıyanı napcek yaøkmışlā bile, yaøkmışlā. şurda ilerde bi 

saman daşı deriz biz, ġoca ġaya vā, ġayanın altı aha bôle un gibi. urda bu kôlülē, urē  

55 eşyalānı saøklamışlā. gitmişlē urda unun u eşyalānı felen ya økmışlā ġavurlā. 

samandaşı, eskiden ġurlādı saman da şimdi ġoymuyolā ġalan, şimdi her şey 

ġoleyleşdi, patoza verivero herif bazı balle yapdırıo bazısını getiriyo, damın altına 

ġoyuvarıo işde. haøkaret çoġ yapmışlā işde o baøkırlı denen belki buban felen 

duymuş, baøkırlā baøkırlı efe vāmış eskiden çete ye, unun şeyine…şurda bi ev vā  

60 unun altına ġoymuşlā. basdırmā basdırmışlā eme hayvan. duymuş ġavurlān atlānın 

sesini, kişnemē başlamış. aha o beygirin yüzünden çoġ haøkaret yapmışlā köve bizim 

ġavırlā. ġambır denen birisi vādı burda, öldü u ya, bi de incirliden daılmış, kitmişlē 

bu öte taraflāda kôlülē de soyġunculuøk yapmışlā unnā. emme son zamanda unnara 

adamaøkıllı sopa çekmişlē emme öldü diye bıraøkmışlā emme bi şey olmamışlā gine.  

65 bôle bi yere gömmek içi götürolāmışmış. biribirlēne arabayla getirekene birisine 

demiş kin, bu økambur dedîn jandarmadadır da adam, nasısın demiş, ben demiş 

ġaşcam baøk demiş öte arkedeşine. nise işde bu güvem vādı biliyoŋuz mu bilmem 

güvem güvem burda, öte tarafda. incieli yanına gittiyseŋiz incirli. o güvemde onun 

ev baøk u tarafa gitsinnē unun aøkrabaları unu dövēlē baøk, şeylē hala soruyolā  
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70 adamnā. velhasıl o ġambur dedîm bi tüngüyo bôle avlu vāmış…. avlunun üstüne öte 

yana geçiyo, unda  arøkasına bi köpeg daøkılmış. köpēn boğazını hemen sıøkmış. öteki 

unun arøkasına işēdirke öteki de ġaçmış. ûlelikle økurtulduøk diyo. ve şeydmilē de ûle 

økurtulmuşlā, urlara varannara sorālāmış, kimlēdensin şôle bôle ya. ben bile ōlan 

kirazmıŋarda oøkurøkana økorøka økorøka gidēdim ya. økonaøkmıŋardan öte gittin mi, çamın  

75 içine girdin mi, çamın içinde økorøkulcek. talebelē işde sizin gibi köylere gidiyolā ya 

talebenin birisine şu ġolundaøkı saatı çı økar demiş. elinde ġocaman nacaøk vāmış, şu 

dükmenin üsdüne yat demiş. kescek. ülen demiş økal øk hadi nacāma yazı øk yapcan 

demiş. økaøk økaøk demiş, emme saatını āmış elinden. ġolundan saatı āmış. çoġ ōmuş 

olalı canım çoġ ōmuş, işde ben ôle urlāda…şeyttim. ġonaġmıŋar, ġaraġol vā urda  

80 şimdi ta duruyo….ġaraġol. kirazmıŋarda vā, sepetçi vā. işde u…hamam vāmış bi de 

da da ılcası diyolā. gitmedim, ben gittim urē de hamama gitmedik. urlāda yapmışlā 

u ġambur didilme dalı. unnā soyġunculuġ yapmış hep. hapsine u zaman kim ġoycek 

hapse unnarı. sona hapse girse nolceg. şindik hırsızı yaøkalolā, baøkāsın üş gün sona 

dışda.  

hatıra 

85 şindi damadın babuçlānı saøklıyolā başġa biri. onun yanına bi de yardımcı 

aøkrabalāndan. unun babucunu saøklıyolā, dışarıya çı økan ucunu gördü mü urdan alcek, 

saøklēcek başġa yere. u zaman damadı biraz tüngetceklē undan sona. sona güvey 

girdi gün, ertesi gün sabāla ayānın babuçlānla geliyo…ġandırabilise adam, baøkam 

diyo. bazısının aøklına gelmiyo işde. bizim yiğen vādı bi allah rāmet  

90 eylesin, öldü. birisi demiş ki økaş numaradı senin babuçlā demiş. şu numara. baøkam 

çı økar da baøkam demiş. çı økarınca babucu aldınan ġaçā adam. undan sona arøkasından 

bağırıyo emme. bağırsa ne yapcek, anadın mı. aldınan ġaçıyo, sona bi şey bāşiş 
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vicek alcek ġalan para şeyi babuçları. ġızı alce zaman şeydo parayı…sona gelin 

gelince geline de veri para damat, eve gelince hoş geldin hasan dayının ġızı yaut hoş  

95 geldin hüsen dayının ġızı. bubasının adı nise onu sora. para verir o da yüzünü aça. 

televizyonnāda görülüyo ya canım. sona şindik burdan gelinin araba geldine…taøksi 

olsun…ġocaman bi şey ġoyuyolā önüne başiş alıyolā. başişi aldı mı o zaman yolu 

açıyolā, ondan sona gelin evine geliyo. eskiden bôle bi şey yoøkdu. şindik geşdîniz 

köprü vā ya, gelin doleşirkene ille o köprünün yanına varıyolā, urē beş on ġuruş  

100 para atıyolāmış derenin içine. ordan gerisin geri geliyo ġalan. damadın evine geliyo 

gene. eskiden hiç bôle bi şey yoøkmuş sade dolaşıyodu köyün içini hemen bu ġadā. 

he işde aydet çı økardılā onu ġalan. emme yabana da gidiyo gelinnē şeyde de. baøk 

bizim birisinin økaş denedi unnā dört dene midi ġız unun be beş mi? bi ġız ġaldı 

hepsi yabana gitti. birisi dik økonā gitti, ikisi çekirdeklie gitti, biri bubaküve gitti.  

105 şindi bi ġız ġaldı evde.  

ġāvelen ikisi de açı økmış de mi? 

13 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Emine Can, 74 

Çayüstü 

Sohbet, düğün, masal, hayvanlar, bitkiler, aletler 

sohbet 

1 tütün diktim söküldü 

yapraġ yere döküldü 

tüçcarla ucuz āmış 

boyunnarım büküldü 

5 boynum büküldü ġaldı. ucuz vēmişlē, az demişlē parayı de, undan āloz. ġayırıp 

duru, ġonuşoz şiylē, aha telefonāna ġonuşoz. u urdan alo ben burdan, ālaman 

baøkarız biz size diye unnā da urdan bize selam yolluo, para yolluo baøkın bunnā 
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kendinize diye. di mi napā taa ala, hıştınman ġari. almanya almanya zalım almanya, 

ayırdın bizi ġızımna ikimizi zalım almanya diyom diyom ālıom. e økari napen.  

10 almanya ayırdı göttü onu. bi ġız, bi ġız; bi ōlan, bi ġız. siz…. onu adamı aldı göttü 

almanyaya, ġari urda duruolā. …iki sene üç sene duruolā da ôle geliolā köve. 

gelmolā burlara ya. …sene bôle hatırıma getirim getirim, bi hususi benim yanıma 

ge. eveli tepe üsdündedik. işetmedilē.  

düğün 

…davul gelir. davulnan köyün içersine eşyasını gezdirilē gelinin. undan sona ġız  

15 evine iletir ōlan evi, asālā as økıları, elbiselēni. onun altında oyun türkü olurdu eveli, 

hinci ôle deil ġari. hinci deŋişik. davullā ôle çalādı seni arabaya pindiresiye ġadā 

davul çalādı evlēde. ōlan evine ġız evinin arasında ikisinin, ôle olurdu. bitmedi mi 

ġı, yetē. üş gün durdumun, üçüncüsü gün şiye gidē gelin gezmē gidē gelinne güvey. 

güveynin babulānı saøklālā, ayaøkġaplānı. urdan una para vimeyince çı økarmazlā ġari.  

20 para veri de güveyi ôle çı økarı. ondan sona ġız evi aş pişiri, yemek yapā işde, hep 

ġomşuları ünnerlē, yidirilē, içirilē. oyun türkü ġari u zaman yaparlā. gelinin oyna 

orta yerde emsallarla oynalā. ben çoġ ġonuşmā gelmo, iki dene ameliyad vā bende. 

iki tene ameliyat oldum. 

masal 

EC-eveli bi vāmış bi yoøkmuş, allān işi çoøkmuş. bi evin bi ġızı vāmış, bi evin bi ġızı.  

25 aha sen….bi ġızmış. onu da ölüvümüş, o bi ġız ölüvümüş. anası bubası ālamış, 

paralanmış, ālamış, çırpınmış, ġız geli mi ġari. sona ġızı işe ġan tutmuş, ġandan 

ölmüş ġız. ġari bubası økafeyi oynadmış gitmiş dālara. çıġmış gitmiş, yoøk. öteden bi, 

gece bi atlı geçiyomuş, mezerin içinden, bôle bi andı øk eşip durumuş mezeri. can 

økurtaran yoøk mu, can økurtaran yoøk mu diye ġız da bağırıomuş. ġız o andīn eşdî,  
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30 üzerini eşmiş etini tenini, ġanı boşaltmış andı øk. ġız cannanmış bu yol. sona o atlı 

vāmış yanına. sen dimiş in min cin min? ben ni inin ne cinin dimiş, ben bi evin bi 

ġızıdım, öldüm, hinci cannandım. beni ille çı økar köve götür dimiş, evmize dimiş. 

atlı bunu çı økarmış güzelce mezerden, paltosunun arasına sarmış ġızı. ēnizi bilir miŋ, 

bilirin. buban ni bôle adı diyivēmiş ġızı. gēmiş köyün içine, felencenin evi nerde,  

35 aha şurda. o nerde hinci kendi u. u demişlē yoøk økonşu ġarı, bi ġızı vādı, öldü. økafeyi 

oynattı gitti dālara, yoøk demişlē. e bulama mısınız siz unu? e nēde bulam? bulun 

gelin siz, ben unun çaresine baøkcem unun ġızının demiş herif. bulun gelin emme 

ġızı göstermiomuş hiç. økızı göstermemiş saøklamış, çı økıvumuşlā dālara kövün insanı, 

ġızın bubasını bulmuşlā gelmişlē. e sen demiş niden bôle yapdın hemen ölmene  

40 demiş bôle økafa oynā mı. sôle bôle onun çaresine baøkarım ben, bularım ben adam. 

nēde ġarik nēde demiş, benim ġız gelcek yire mi gitti demiş, bulamazsın sen unu 

ġarik demiş. bularım, bulamazsın. økaøkmış adam dışardan ġızı saøkladī yerden ġızı 

giyindirtmiş anasına da aşāda geyindirmiş, økuşandırmış ġızı, bubasının boynuna bi 

sarılmış bubam diye, öteki ġızım diye. ġari bunnā bi sarmeş dolmeş ġıznan  

45 āleşmişlē gülüşmüşlē nise. iyeri demiş sati adammış, su ġızım sôle bi çı øksa gelse 

demiş bi halı hēbe demiş altın ġoycen demiş, herif zengindi heralde. herife bi halı 

heybe beygirine altın sarıvımış. ġızını diriltmiş gēmiş, eyi ōmuşlā hinci økızı 

şeytmişlē gēmiş, çoluøk çocuøk sābi ōmuş. økırøk gün økırøk gece davul yapmışlā, gelin 

ōmuş. tamam mı. 

masal 

50 davşan, davşanın yavruları vāmış, sona şiy dimiş, bu dimiş evmizden dışarı çı økman 

dimiş, ben dimiş size yiygi bulma gidom dimiş yiygi. çı økmış anası gitmiş, mınîni, 

civcisi şeysini evde bıraøkmış mıncıøklānı. çı økıvumuş anası gidince tarlalān içlēne 
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mıncı øk. o da toplacekmiş yiycek. sona urda bi şey bulmuş, demir parçası bulmuş 

davşanın yavrusu. ana davşan yoøk yavru ... bulmuş gēmiş, onu de sôle bi yere  

55 ġomuş. anası gēmeden yuvaya girmiş. geliyo anası. annecim ben diyo, bi şey 

buldum diyo. nedîni ben bilemedim  diyo. sene gösterem sen bilebilirmin baøkam 

diyo davşana anası geti baøkam diyo annesi, getir onu. anası da bi baøkıyo. bu diyo, 

ben buna bi aøkıl erdiremedim nidîni bilemedim diyo. baban gelsin, una soram diyo 

anası. ondan sona ġoyuyolā. sona babası geliyo. anası, bizim diyo şe diyo, gitmiş de  

60 diyo de orlādan mıncı økcı øk bi şey bulmuş gēmiş nidîni annıyamıyon ben, sen 

bilebilimin baøk baøkam diyo…bubası öte baøkıo beri baøkıo, buna bi maøkas dirlē diyo. 

sura elini soøkāsın, sura da bôle yapar elbise dikerlē, keselē diyo. sac bıyı øk keserlē 

diyo. ellemen surda dursun da düşmana gelirse soøkuvuruz...odamıza gidioz yatoz 

sen de yat yerine diyo davşana bubası. bubası anası, o evde yalnız ġalı  

65 maøkas. baøkam benim bıyı økları kescek mi diyo davşan bıyı øklānı kesmiş. saşları da 

kes…baøkam diyo saşlāmı da kescek mi diyo. hadi saşlānı da kesio davşan yavru 

…baøkam su benim ġulāmı da kescek mi diyo, ġulānı da…ġulānı da kesio. hadi bi 

çığrış bi bağırış. hadi bubasınna anası siidip geliyo odalāna. noldu, napdın sen? 

ūlana baøkmışlā ġulaġ al ġan. ġulaġ al ġanlı oldun sen diye bağrışıp geliyoa  

70 anasınnan bubası urda ġari. ġulaġ kesilik, ġafada tüy yoøk ġulā yoøk yavrının. napdın 

sen. işde bôle yapdım bôle etdim. ben sene diyo demedimin elleme diye, bu saş 

bıyı øk kesē elleme demedim mi diyo. sen diyo ya ôleydin diyo. ġulāmı kescem diye 

boğazını keseydin nolcedin diyo. hem bizi üzcedin diyo hem kendini üzcedin diyo 

bubası. sen diyo kendi yaranı kendin eyi et diyo. sarıolā sarmalıolāmış,  

75 götürüolāmış işde taa o maøkası da suya atıvurulāmış.  

hayvanlar 
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kedi mıncı øk, kedi mıncı. köpek ondan mınik, köpek mınî. işde ġarantavuøk, alaġabaøk, 

keklik, kô økuşu unnā çoøk. unnā çoøk, unnarı yaza yaza sen baş idemezsin. işde 

ġarantavuøk… kô økuşu, keklik, sona taltaøka, ...sarıasma taa çoġ emme hatırıma 

getiremom  işde. ġarlengeç. eee leyleg … sôledim, aøkbuba. leyleg ayrı aøkbuba ayrı,  

80 göğercin, göğercin økuşu… unnā işde bayır økuşu bunnā, bayırlāda, ya. 

bitkiler 

boş yaprā, ġaya çalı, bunnā boş yaprānna ġaya çayı, unnā ilaç işde. çay gibi içiliolā. 

ġarın ārılāna, ġalp işe el ayaøk økırġınnı øklāna, vücut ġırġınlına, unnara da iyi geliyo. 

sona yimē de pişirmē de urda alabada deriz, gelincik, ġazayā unnā toplanır, 

gerdeme. 

aletler 

85 işde bedirig şiy oluyo pamıġ atādı øk da pamıı, unu bedirig yapādı øk…yastaca økoduøk, 

urē bi tutam pamuøk, elinde su økada taa odun parçası, ufalādı øk bedirig, parmaøk ġadā 

bedirik. onun çı økırı øklānı…çı økırı økda eyiridik u bedirikleri. unu ġarik bôle her şeylē 

doøkurduøk unna, çuval vādın, çuval dikdiridik, tezgah, çuvallı øk…doøkunması. unna 

yapādı øk. 

90 unnā işde mekik olu da sôle mekik olu. masır olur masır, parmaġ ġadan masır olur, 

unu mekîn içine ġonur. beş şilē beş şi ya o, o şişin içine masırı ġorøkan mekin içine 

de onu oturdurlā. unu ġari unnā doøkurlā, yüzünde şiy oluyo demirden, çımbar. 

çımbardır, çımbar, demir. onu bôle gerdittiri de doøkuması iyi olur. gerdirince bôle 

mekik hemen āzını açı açıvuru, bez ôle doøkunur. aya økçı, ayaøklāna göre ayaġ  

95 tātadan. aya øklan ona basāsın bi…bi… 
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14 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Rahime Karanfil, bilmiyor; Nagibe Uzun, 79 

Çeribaşı 

Hikaye, masal, hatıra, düğün, çeşitli kelime ve cümleler 

hatıra 

1 dedemiz ôle dermişdin. şurda vādın bi ġadanalı deriz, urlāda. eveli ziybeklē 

olurmuşdun ziybeklē. ziybeklēden økurtulamamışlā bu yaøkada. dedemiz 

diyiverimüşdü. zeybeklēden økurtulamadîna burda da parashanemiş, burda 

parashanemiş. şurda mezar gedii deriz, tulara gidēkene, urda parasanemiş, samannı øk  

5 deriz. urdan üç köv unnā bi yere toplanmış. mezerlikde üC er başı. anacī doøktura 

göttük de ilhan ġavunoğluna, balıkesire. şey dedi, ne dersiniz, çerbaşı. çerbaşı köv 

deil dedi, hiç mezerlikte oøkumadınız mı dedi, üC er başı diye yazılıpduru urda dedi. 

üC er başı diye yazılı øk ġızım dedi, neden bilminiz dedi. sen de bana şey baøk biz 

bilmiz dedim, o yazılādan anlamiz dedim. anacıa yavuz baøk dedim, aha bôle. undan  

10 üc er başı diye ondan ôle diyim, ondan duydum, ilhan ġavunoğlundan, doøkdurdan. 

üC er başı yazılıp duru diy, urda diy. işte niy olcek ayol. bunun adem dörd aylı økdın 

bubasının öldûnde, økız vādın iki üç yaşlānda. en abileri sekiz yaşındadın. urdan 

ōlanlān birini de evlatlıa vēdim økırøkācın élyaslā köyünde, öte yıl ura vādı øk gēdik, 

onun yanına vādı øk gēdik. o da evlendi, iki tene olu vā ceylan gibi ġız vā, gelin oldu.  

15 aha ôle ôle bôle yaşadı øk işte biz, çalışa çarpına bunnarı gördük pesledik, allaha 

şükür, hamdolsun. işte ben ordan duydum, üç er başı diye yazılıpduru diye bilim bi. 

şurda tarlamızın ortasında dedemiz vā, mēmet dede dermişdin dedemiz, mēmet dede 

dermişdin. şurda vā bi dede, o şeyde vā bi umar dede. a bôle bôle urlādan biliz biz, 

baş øka ne bilcez biz. kendi işimizlen başımızlan. hiç bilmin ġızım, işe bôle duyez  

20 biz, bôle biliz, bôle duyiz, omar dede. yalnız bu dedenin adını bilmim. bizim tālanın 

orta yerindekinin āmet dedemiş, ôle biliz. yapiz hayır yapiz de urē götür, gidilē 
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ġızannā urlāda oøkiylē, ġuran oøkuyolā,…bereket yāmadı mı loøkma pişiriz, hayır 

yaparız, tepme yaparlā, onnarı götürüz dedelere. çörek yaparız şeyde saclāda. ki üç 

tene saç urarız, kimimiz yazā, kimimiz bişiri. ebelere, gelene geçene yolun çatına  

25 ġuruvuruz. loøkma bişirilē, lokmayı biliŋdir? 

hikaye 

ġaçāøkana ġadının biri çocūnu dereye atmış da ġaçmış. kendini økurtariyo nefsini 

ġurtariyo burda ġadanağalı dedîm. dereye atmış, bizim tarlan öte vādır dere. urē 

çocūnu atmış gitmiş ġarı, ġaşmış. urdan sabālān gēmiş de kiyik emzirip durāmış 

çocū, kiyik. kiyik gēmiş nerden geldîse çocua emzirip durāmış, ufacı øk çocū una baøk  

30 sen. eskiden çoġ işlē ōmuş a ġızım emme tabi biz bilmiz. ebecik diyivirüdin bunnarı 

dedemiz diyivirümüşdün, biz de ebecik diyüvürüdün, sene diyivürün ben de ne 

yapam ġızım. dedelēlen alaøkalı deilmiş de økalan bu økadınnā ġalan økaçarlāmış. 

başlānız kül bezi, gözlēniz ġız gözü, ziybeklē. hinci anarşistlē vā ya o zaman da 

ziybeklē vāmışdın. başlānız kül bezi, gözlēniz ġız gözü dirlēmiş. doøkuma şiy  

35 dartınırlāmış ġızlā økorøkulāna. başlānız kül bezi gözlēniz ġız gözü dirlēmiş, aha bôle 

bôle dedemiz diyiverimiş de ebecik de bize diyiveridün bunnarı. keyik derdin çocū 

emzirip durarmış sabālayın gēmişdin ġarı. atılı mı evlat, atılmiy de mi. atmış da 

gitmiş, başını økurtari ġarı, namusunu ġurtari ya. 

masal 

ōlanın biri ava gitmiş. iki yılan… gelirmiş. tüfē bi çekmiş, ardındaøkı yılanmış  

40 ölmüş, önündeki dünya güzeli ġız ōmuş. önündeki dünya güzeli ġız ōmuş, urdan 

bizim demiş çobandın bu demiş, beni ādı ġaşdı. beni demiş bubama iletive, bubam 

sene dünya ġadā para vere eline demiş, ama demiş. paraları āma demiş, parmāŋdaøkı 

yüssû iste bubacın demiş økız tenbihlemiş. yüssû aldîne gitcen gitcen ġazdān üsdüne 

çı økcan demiş, ġazdān üsdüne çı økcan, bi yalacan yedi cin dev çı øka demiş, hiç økorøkma  
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45 demiş. yedi dev çı øka demiş. yedi devlere bi da yala bene burē bi saray ġurun dicen 

demiş, ġazdān tepesine demiş. neyse ġazdān tepesine ġurmuş, yedi devlē çı økmış. 

yedi devlē çı økmış, ōlana bi saray ġurmuşlā. bi daa felencenin ġızını gedirin burē 

yatırın yatāndan kendinden demiş. getmişlē, yatırmışlā. sabālān ġız økal øke baøke ki 

yo øk urē baøke bayır burē baøke bayır. uyøkuda āmışlā gēmişlē yatırmışlā devlē. urdan  

50 bôle bôle annadırlādın eskiden. niyse, urda duriylāmışdın bi yaliylamış niy cannarı 

istese unu getirimiş devlē yiyiylēmiş… yaliymış niy canı istese onu getirilēmiş 

yiyiylēmiş urda yaşıyilāmışdın ōlanlā ikisi. hinci urdan bi ġocaġarı gēmiş, ġoca 

ġarlā cazı oliy diylē ya bi ġoca ġarı gēmiş onnara şey demiş, de urlāda demiş ōlana 

bi ġoca ġarı vā demiş, misafirlie alam mı demiş. alma demiş, kim bilir neyle  

55 ġoca cadı demiş. hadin demiş yüreği dayanmamış, al baøkam demiş bari al baøkam. 

barmāndan yüssü almış gitmiş ōlanın. ee ura baøkmış bura baøkmış yoøk, yedi dev 

gēmiş. ōlanı yedi da aşırı, köpēni yedi dağ aşırı atmış ōlanın. köpeklēn ōlan geze 

geze geze bi halden buluşmuşlā. buluşdine hurdan gitmişlē gitmişlē gine bi aşçı 

dükkanına durmuşlā, bu aşçı dükkanı da o ġızgillēnmiş. parmānda yüssük vāmışdın  

60 ōlanın atıvāmış økaşīnın içine. unu da bubası görmüş mü, hemen ġocaġarının yanına 

varıyo, ġocaġarılā cazı oluyo ya ġocaġarının yanına varıyo. enki yüsüü ve baøkam 

demiş şu ōlanı yedinci ġat dibine attıram demiş. ordan hemen ġocaġarı yalî yedi dev 

çı øki. adamın köpēni kedisini, urdan bi de kedi peslemişdin ōlan, urdan yedinci ġat 

yerin dibine atilē ōlanı. böün ôle yarın ôle gine kediylēn köpek hanı nası bôle  

65 kediylen köpek diylē ya getirilēmiş, biri ekmek økapıp geliymiş, biri de zatı tavuøk 

økapıp geliymiş getiriylēmiş ama su yoøkmuş. ōlan bayıliymiş. eşiylāmış, eşiylāmış, 

eşiylāmış, yüzlēne çaliylāmış suyu ġuyunun dibine. dôle ôle yarın ôle sıçanlān biri 

çı økmış da hey demiş aslannānı bāla demiş, benim askeri yiyilā demiş. sıçan bolmuş 

emme aslannānı bāla demiş. ben demiş aslannāmı nası bālıyen demiş, beni buradan  
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70 çı økar ôlesine...sıçanlara. çı økaram noldu. işte ġocaġarı benim barmāmda yüssük vādı 

da çaldı da göttü de beni bura attırdı. daılışuvumuşlā kövün içine, getmişlē bi yığın 

yüssük önüne yīmışlā. benim yüssük yoøk demiş. dur dur demiş sıçanın biri de ordan 

çı økmış. bi demiş urdan demiş ġocaġarının evine vāmadı økdın biz demiş ben alin 

gelin gidin de demiş. olmaz demiş, biri ben de gitcen demiş, biri ben de gitcen  

75 demiş, üçü gitmişlē. biri lanbanın dibine çönmüş, biri de bi dibine çönmüş. biri 

āzına yüssû āmış biri de ġuyrūnu ġoluna soġmuş, öteki de lambaya bi tekme. āmışlā 

gitmişlē, ōlanı çıøkarmışlā. yedi devlē yine. o aşcı dü økanının yanına ġoca bi saray 

ġurdurmuş sabā ġadā. sabālān ġalkiy o aşcı. allahım bu ne bôle. urē baøkmışlā hurē 

baøkmışlā urdan da işte bôle bôle ben annadıruvun da uyur ġala bu. 

80 ġazan ġayniy daşin diye, at ġoşin ġoşin diye hanini yaparlādın işte ġızlara. bubasız 

ġızlā gelin olu mu bôle bôle sôlēlerdin. 

hatıra 

çocuøk ya ikisini onun yanına bıraøktım. ikisini de ademnen ġızı aldım göttüm. tütün 

dikmē gittik, tütün dikmē gittik. sabālān aş pişirdik yidik. fiydan yoldum, geldim 

kittim, fiydan yoldum geldim. geldim bi tepsi… yaptım yidik hep beraba, kaşı økladı øk  

85 yedik içtik. ben dedi tarlaya varan da sürgülüveren dedi. gel dedim. tarlayı 

sürgülemē geldi bizim sürgüeri sabanları kim daıttı burlara dedi. yana dedim bizim 

mēmed āmış dedim, o daıttırmışdır, kim daıttırcek. ordan dütün dikez biz, adem 

ufacı øk, ġız da ufacı øk yanımda. hatçe loøkumları veri baøk bu dedim. mēmet dedim, 

hatçe loøkumları yiyivürü çocūn baøk bu yo ademin loøkumnānı yiyivürü hatça varın  

90 ...senin dedi. ġolanya çalıvē ġızım. ordan nēse gēdi geşdi. bi ôlen ôle olmadıdın taa. 

eveli öküzçü olādın. öküzçü geldi, nagibe? ey. hadi. ni vā? mēmet kiyfi ġaçırdı. 

diymenin önüne vādım burda bizim tallıøk...vādır diplēnde, vādım...naptın sen 

dedim. ben çoøk hastalandım. neren dedim. midem bulane, økafam döniy. ilāc āmış 

āşamdan habarımız yoøk. evlē onnā dört dene çocuøk, ırahatım olmiye deye  
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95 öteki eve gidiy, yatiy. urdan āşamdan da ilāc āmış, bôle ellēne dökülmüş, bacaøklāna 

sürmüş ilācı. urdan şiyci de, baøkøkal da baøkam demiş bu ilāc da öldürmesin de 

mēmed seni görem ben demiş pireler demiş. pire oldunen ôle ya, ne ġadā evlē temiz 

olsa ille pire oliy. urdan neyse vādım, ne yaptın sen dedim, ben çoøk hastalandım, u 

zaman diyim ben de döneydin. deirmencinin ġıripini vāmış, nagibe dedi, ey dedim,  

100 burda ġıripin vā attır bi. ġıripini attırdı øk biz mēmede. urdan ōlan ġardeşi terzidin 

köyde. mēmede habar salın, mēmed gelsin bene inne vursun. mēmede i de … 

vurduøk mu biz. urda kövün  hocası ali hoca geldi øhurdu, u da halasının adamı 

oliydin. ġaynatanĭn ġardeşinin adamı oliydin. u da geldi deirmende o inneyi furdu 

mu. ġıripin de yutturduøk mu, ġıripin de yutturduøk mu mēmede biz. mēmed taa leyla  

105 ya da urdan bi kere yourt gettilē içirdik mēmede biz bi kere økustu, yoøk ġari, mēmed 

āşam ezeninde öldü sala vedilē geldilē. dört dene çocuøk burda yuulduøk ġaldı øk biz. 

şu evlēde duridik işte adem urē ev yapdı hinci. o evlēde duridik, eski evlēde duridik. 

urları sonradan keri yaptı øk. dört dene çocuøklā yuulduøk ġaldı øk, nābāsın. ni günnē 

geçirdik a ġızım, şükür bu hallēmize, hamıdolsun yaradanımıza. ni günnē geçirdik.  

110 ni günnē geçirdik. burē de getmedilē, bubacı øk tez aøkıldın, odaya ġuydulā ölüsünü. 

biz boyna getceklē, sallan gettilē geldilē deirmende öldü de. biz urdan burē getceklē 

diye baøkiz. bubacı øk şindik götmeŋ çocuøklān içine demiş. burē odaya ġucaz da 

odadan gitcek demiş. odanın nünde yiykedilē de geldi geçivedi işte. ôle ġaldı øk biz 

ġalan, ġalıvādı øk bissürü çocuøklān. hinciki gibi olsa moturlā økatırlā dolu, yoøk bi şey  

115 yo øk, satı o zaman bi şey yo økdun. bi şeyciklē yoøkdun. pek çekdik biz. şükürlē olsun 

yaradanımıza. çolūmu çocūmu everdik barøkardı øk işte ōlannan birini evlatlıa vēdik u 

üzüliz ġalan una çoøk üzüliz. çoøk üzüliz una. böyüttüm tek başıma aha bôle sürüye 

sürüye bunnarı ben ondan sona tarlamız olsa canım ġurban. tarla da yoøk, dee urlāda 

işte alemin oldū yirleri süriz, bi adım biliy, dōru daşa geliy sabannā. onun ġarşısı  
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120 vādın bi tarla, orlāda avlu yapiz, şiy yapiz, ġali on iki yaşına girdi ibrām, ġoca ōlan 

on iki yaşına girdi, çaltılara furdu furdu tırpanı kesmiy, attıda bi gitti. urdan ōlum 

gitme āladım ġaldım burda. gitti. vāmış madene. hadi dimiş yarın girişini yaptır ge 

demişlē. bi madene girdi, ondan sona işte otuz beş yaşında emekli oldu, küçücükten 

girdi, otuz beş yaşında emekli oldu. çı økmacaøktın taa emme zorunnan çı økardılā işte  

125 madenden. madenden ta hiş baøk biribirilēne sendin bendim yapmazlā dört çocuøk, 

dördü de hiç biribirine sensin bensin yapmazlā hiç bôle. bôle geçinirlē, bôle 

geçinirlē, hana allah ırazı olsun evlatlāmnan memnunum. de ben yirmi beş sene 

sona ġocaya gittim, yirmi beş sene sona, çolūm çocūmu everdim, barøkardım da 

undan sona ôle kittim, yoøk çoluøk çocuøk nerde. ġarı olcaøk ōmadı, îtiyardı saten. u  

130 bana baøktı, ben una baøktım. doøkturdun, u bene vuradı ben una vuradım inne, 

biribirimize. ôle toøkturluu da vādın da hep çevre kôle eve gelirdi. gine ev vēdi bene, 

ev vēdi bi tarla vēdi urdan da āmadım. yinden unnarı bıraøkdım, burda tarlası vāmış 

u iki tarlaları aldım. u zamannāda ni vādın bi millon para yatırıvudu urdan te şurda 

ufacı øk aha şu ġadā bāçe vā, iki tarla. ben dedim bunnarı alcam da dedim buradan bi  

135 şey āmacam dedim. bi tarla vā urlāda virerlēse virerlē, vimezlēse vimezlē. iki olu vā 

unun da bi ġızı vā, ġız almanyada. ġız almanyada, ōlannan biri köyde baøkøkal gene 

faraşda, vādın mı bilmem faraşa. biri faraşda baøkøkal biri de şeerde iplikçi dükkanı 

vā. yuøkardan aşā gidēken, sağa geli, sola geliy ha, üsen uzun. bi ġızı vā unun gine 

eyilēdir, bayramnaşmā gelirlē burē benim yanĭma bayramnaşmā filen gelirlē. güçük  

140 ōlan gene hiç bi laf duymadı øk da ġocaman bayā gücüme gitçek laf sôlēdi. güççük 

ōlan o sôlēdi laf der daa økafamı bozup dura der. økafamı boziy taa der. banġada iki 

millar parası vāmışdın, iki millar parayı urdan balıkesire alma gittik. ….balıkesire… 

urdan gelîken bayā datlaşdı øk ikimiz biribirimize. aha güçük ōlandan bi lafını 

duymadım. dün, dünden öteye telefon çekti. tize. ey. gelin, siz vādı øk emme  
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145 bulamadı øk, kesdene ġuyuvuduġ ore. kesdene ġumuşlā burē. kesdene getirivēdin tîze, 

orē ġuyuvuduøk, seni bulamadı øk, økusura baøkma. siz økusura baøkmaŋ økızım dedim, 

böün dedim, gelin dedim anasının yanĭna kitcek dedim, feliçli anası baøkiylē üçē gün 

üçē gün. gelin dedim anasının yanına kitcek böün, gün de yavuz dedim dedim hacı 

gidem dedi bene gittik ġari dedim. eyi yapmışıŋız dedi. bayramnaşmış  

150 ….. onunki de gēdi mi dedim gedi dedi. ōlanı vādı evli, şiy mühendis, dee uzaøklāda 

duriylā. de unnā felan gēmişlē. ġız vā fatma, taniŋ mi bilmem, fatma uzun. 

düğün 

düünne dualı oliy hinci ġalan, davullu olmiy. davullu yapan heves eden davullu 

yapiy, havas etmeyen dualı yapiylā. duvalan çı økarılā, duvalan ġuyarlā gelini. ēlence  

155 yapiylā, gece ēlence yapiylā. yapiylā ēlence yapiylā. yapan yapiy, yapmıyan 

yapmiy. yapiylā gece ēlence yapiylā, getiriylā, okistira mı ne diylā ya. unnarı 

getiriylā gece bi iylence yapiylā. økına gecesinde peg ēlence ōmaz. ġari bilmim ġız 

tarafına da tutcaøklāmı ēlence. ġız tarafı da tutturiy bazı. burda kendileri de tutiy 

ēlence. bilmim ġalan, şeerden gelcek ġız. burda köy hocasıdın da, köy hocasınnan  

160 ġız ōlan sevişmişlē, işte köy hocasının ġızını getceklē hinci burē şeerden. şerden 

gelin getcez. de fisdannı øk getirivēmiş bene de, du burda kendim kesdim diktim. ana 

dedi niye ūraşin, allah aş økına da ura göttüm de alt yannanda ġız… al ge de sen dedi 

ben makineye gezdiriverim içlēne dedi. urdan gēdim hinci ben de satı. hindi ezen 

orda oldu satı. dikiş dikiy boyna, şalvar dikiş, düün şalvarı dikiy boyna. 

çeşitli kelime ve cümleler 

165 üç er başı-yücelbaşı 

ebe: nine 

efe:abi 

annecik:anne 
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ilmon: limon 

170 anacı øk-babacı øk 

analı øk-babalı øk 

aba: abla 

15 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Hatice Küçük, 75 

Çeribaşı 

Hikaye, sohbet 

hikaye 

1 urē tiren indirmiş unu, otmuş çocū ġucāna āmış bôle durmadan āliymiş. yavu sen 

niye ālin demiş îtiyarın biri gēmiş de. ben ne ālamin demiş, bu dālā bu kûle bizim 

kû diil dimiş. ben davutlādayın dimiş. u adam da dimiş bura da davutlā deimiş. 

emme unun unnān kövü diilmiş davutlā ġari urası unnān küvü dimiş. undan sona  

5 adam tabi parası yoøk, adam ölmüş ġaynası ġaynatası gēmemiş. u hademelē parasını 

vimiş satı da urē davutlara, memleketine hadi gitsin diye pindirivēmişlē bunu. undan 

sona ġarı adam sen han økı şiyde nerde incedin dimiş. şiy istasyonda incēdim ben 

dimiş melse istasyonda, mesla istasyona gerisi geri tirenciyi sôlemiş økariyi 

çocūnnan uri tirenci uri gēmiş. burda incen ġari dimişlē una. çocūnnan undan sona  

10 ġari davutlara, urdan aliy zırliy aliy zırliy gitmiş. ġayınnası ġari…..görünce, ah ġari 

ōlan öldü, bu gelin bôle oy biz aramā gitmedik diye ālaşiylāmış. işde ôle ya.  

atatürk zamanında yani harb ōmuş ya, harb olunca benim anam u zaman gelin ōmuş 

işde. burlā ġavurlānmışdın, bu memleket burlā. urdan sonacım ġavurlā ġari emme 

ġavurlāmışdın emme ġavurlā satı osmanlı dövleti økaldırmış burlādan. osmanlı  

15 dövleti, senin yazın vā ya benim yazım bile yoøk, unnā burları silmiş süpürmüş. 

amari økanın bile esaması yoøkmuşdun o zaman. ġaynata allah rāmet eylesin ôle 

dirdin. ameri økaya o zaman ameri øka hinci baøk amari økanın ucu buca yoøk. urî urdan 
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ġaçan bi ġavur, buradan ġaçan ġavur, burdan giden ġavur buna toplanmış, hurē ôle 

ġurulmuş ameri øka u zaman için. osmanlı dövleti økaç yüz sene bilmim ben o økur  

20 yazarın senesi bile va unnan. iy ondan sona burlara ġari türkleri ġuymuşlā şiy tabi 

burası türk şiyi diyiviridi. ġoca odaçı. derlē. økırøk hal økası vāmışdın bunun ġari. bôle 

økırøk hal økası økırøk tene. atları bālicek. burası şinci kimisi ôle didîne cingen misiniz siz 

diylē bize, çerbaşı cingen şeysine benziy diylē. u zaman balĭkesirden burē urdan 

sonacım atları yaymā getiriylēmiş. bu bizim şu tarafda şôle bi yirlē vā bôle sulā  

25 şiydi yāmur oldu mu çoğali bu boyu at yaylamā getirilēmiş de urlara da bālālarmış u 

oda şiy gibi hayvannarı bālıcek işde o atları u gün için. bi de mezerde bi daş vā 

oøkiylē yazısını, ben oøkur yazarlīm yoøk, u işte u zaman için burda unnān başımış mın 

bilmem niydin oøkînlē söliy. bôle dinelip duri ya insan gibi işde yazmışlā ne bilem 

ben eski yazıylen yazı yazılā. ôle hinciki gibi u zaman türkçesi yoøkmuşdun. osmanlı  

30 dövleti zamanında hepsi eski yazımışdın. eski yazı da oøkiyannā biliy. burasını 

yazıyı. uri ġari undan sona türklēden gēmiş ġonmuş bu çerbaşı kövü diye ôle ġāmış 

adı. kimi de diyi siz cingen misiniz diyilā bize ya. bu kövde dineleni yoøk hiç….bile 

yo øk bu kövde. er başı, içeri başı, atları başı. önceden üC er başı geçîmiş de urdan 

sonacım burē at yayma geliyle ôle çerbaşı diye bôle ôle ġāmış buranĭn adı. hususi at  

35 yayma gelilē. burlā köy dimişdin ġızım u zaman, osmanlı dövletinde şeylē ekmiş 

ġali tarla bahçe ġāmış. çetelē, çete zamanında. faraşlı yācı unu bıraøkdırmış ġarik. 

unnā hırsızlıøk yapiy ġavurlālan annadın mı. ġavurlā bi yerden çı økiymiş, çetelē bi 

yerden çı økiy, biribirine ġarşılandına, han økı hanøkını yincekse ôle aha bu kû ôle ôle 

şeytmiş. böyük tepe deriz, biri urdan baøkāmış dürbünnen. dee u dérmen yolunda  

40 biribirine girilēmiş de ġavuşmuşlā, urdan biz gitmecemiz demiş de başlarım 

niko…ya da…başını. görünmen hemen siz de dürbünnen görerlē bizi dermiş. e urda 

biribirine şeytmişlē. bi de ġarı vāmışdın içen de u zaman için ġarı niyle şey bilmen 
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işte ôle. eski şiylē bunnā, ġaynata anadın da bu köy ôle köy ōmuş. bu günün berinde 

boynundan kesceklēmişdin. benim bi de amcam oliy bubamın ġardeşi, faraşta u yācı  

45 vāmış, u çetelere şiy u ġavurlānan ġari unu şiytcek ya økālāmışlā götürüyo, bi de 

ġayırlādan cemilmiş, cemili öldürmüşlē. yaøkalandılā ya. bunu da öldürceklē, benim 

amcam oliy, hırsızlıøk yapiy, kimi ġavurlara kimi şiylere ġari ġarışmış ortalı øk ġızım 

o gün için. undan sona u adam yalvarmış, yācı ġari dedeme ôle dimiş ille sen bunu 

økurtarabilisen økurtar demiş de, ġulānın ta dibinden burdan kesmişlē, nişan ōsun  

50 demişlē de biz yaptīmıza dair, biz elimize geçdik de ġulānı senin ôle derdin, 

ġulaøksız ġulaøksız. aa ġulā yoøkdun. sülāye u sülāye gide, ġulaøksızlā diye. unnara 

saırlā demiylā gördün ya, ille ġulaøksızlā diylē işte bunun ġulāsı kesildînden. 

hatıra 

askere giden….benim aøklımda ġalmadı. baøkırcıdım ben, hepsini biliydim amma 

hinci aøklımda yoøk. aa çivt sürmelere gittik, gelinne ġızlā dirlēdin emme ni bilem. 

55 gemi gelir yanaşır 

içi dolu çamaşır 

çanaøkøkale çal økanırsa 

çoøk gelinne ālaşır 

o gün için aha bunu bôle şiytmişlē türkü yani...bunnā gitti, işte bu biliy.  

60 ġonuşmamız bôledir ġızım. istedilē, istiyince ōlan da oøkiyidin tabi ġazanamadın. 

urdan sonacım oøkuyidin, iki senede e ōlan ordan ben o økiyen ya felen demiş 

bubasına. ben hiç satı ġızım diye ġonuşmadım bile. i unun urdan ġazanamasın 

nolcaøk diye, biz az økapaøklı gitti. yani unnā kendileri ġonuşiylāmış aralānda ōlanla 

ġız. biri balıkesirde oøkiy, biri burda. biri eski yazıyı oøkudu, öteki de eski yazıyı  
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65 oøkudu emme. ġıza ûle siz gibi şiysini gitmedi, olmadı. yani ġuran işeysinde, ôle 

oøkudu. e unda geldine de ġazanamayınca işte deöle yapıvādı øk sevdilē biribirine 

verivēdilē. unnā urlāda oøkiyannā el öpmez, erkek eli annadın mı,… ötekilē oøkiyannā 

şiydennē, urda ġursda oøkumadı ya ġuran oøkumayana unnā hinci senin dedîn gibi 

davullan dümbeklen yapā. gelin ġızı burē erkeklēn içine ġuyarlā. u  

70 erkeklēn elini öpe unnā da una para virē yahud unnā da havlu virē, edad ôle gide 

işde. sizin masalā oliy ya örmece, ôle masa olur, çarşaflā oyalı olur yazmalā oyalı 

olur. yaşmaøk boncuøk yaşması, ġız tarafı onnarı yapā, yapā hazırlālā. 

16 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Hatice Ernur, 65 

Davutlar 

Düğün, inanışlar, bitkiler 

düğün 

1 düünnere başladīmız anda evela yum øka pişiriz, yazdırız bôle. bi ev îsan toplanır, hep 

kövcek gelirlē onnarı bôle yazarız yazarız köyümnere dolduruz. düün cemiyeti 

başladı mı hurarız bôle bi ġazan et. yum økanın üstüne senįn dedin…bizįm tirid una 

diyoz emme bizden aşāki… ekmeklēn üslēne etli etli yapıyolā, yani biz unnanı ôle  

5 bildik. düün cemiyeti gelir bizim. düünün başladī günden keşkek döveriz. yani beş 

teneke felen yani ġoca tenekelen beş teneke felen döveriz. unu düünde gelene 

gidene yidiriz. bişiriz, bişittiriz aşcı dutarız yani. undan sona o gün ġari keşkein 

dövüldû gün ġoca köve yime içme yaparız. umum köv gelir. odalā, camılā dolā, 

düün evi dolā, yidiriz içiriz u günde yollarız. ertesi gün ġari gelen misafirimizi aynı  

10 gene kövlē aynı yir. ġoca ġoca ġazannara hurarız. bire buçuøk teneke hurarız. 

hurarız, ġoca hayvan keseriz, bi ġazan et hurarız gene. helva yaparız. helva az 

gelcek olsa hinci bi de höşmelim yaptırıyoz. işte bôlelikle aynı köv üç gün devam 

edē düün evinden yē içē bizim. eskiden bôledir baøk, üç gün devam edē, yani hinci 

millet…ha şunu yapıvaram da ha şu günde bu düün telaşası geşsin dimeyiz biz. dört  
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15 …. ekmek yaparız dört çuval undan. bi çuval … ġararız. dört fırın ekmek yaparız. 

yimeysi içmeysi ġadan milletin ġarnını doyuruz misafir ōsun kôlü olsun çoøk gelir 

gide çoøk ye içeriz yani yimēmiz boldur, allah bu günümüzü aratmasın, eyidir, eyi 

huzurumuz eyi. yani tabi ya herkez bi ekmek davasına ġoşduri di mi. cuma gün 

başlarız. cuma gün başlā, keşkek döveriz davullan. cuma gün āşama økına yaøkarız  

20 ġoca kövün içine. herkez økına yaøkınır. cumartesi gün olur, gelen misafirimize 

ya økıvuruz. cumartesi gün gece gelin ġıza ya økıvuruz. damad olana yaøkarlā ondan 

sona o gün ôle geçē. ertesi gün ġoca köv ġarşıya geçē, ġarşılanır davullan zurnalan. 

bārışa çīrışa geline gine aynısını yidiriz içiriz. ôle ġoca ġoca ġazannara hurarız. ġoca 

köv gelir, yir, içe, ondan sona gelin āmā gideriz. gelin almā gideriz davullan  

25 zurnalan. gelini āşama aldı øk geldik mi iş bitē ġari. işte bôle bôle biz ġızım adın ni 

bilmiyom da. bizimkinne yeni yaptı düün işte bi yeni gelin aldı. 

yol üstünde ġarınca 

aldım avuc dolunca 

balıkesir üstüme göçtü 

30 ōlumdan ayrılınca 

 nacaøk urdum talına 

çı økaġodum yoluna 

ġara yirden gēmiş vā mı 

baøkma gözüm yollara 

35 diyo. …baøkırlā çoøk oldu bizim düünde, baøkırlā çoøk oldu. halen taa o ġarının 

türkülēne ālacam geliyo diyo. illa ki bi ġızım olsa….. økapıdan…ġızı da gēmiyo ya 

inanışlar 
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ġoyun dersi atarlā gelinin ayānın altına ordan gelince økoyun derisi melaike gibi ōsun 

diye. 

bitkiler 

bôle daş diplēnde, derelēde kekik şeyleri unu da her îsan ġullanmaz işmez yani bi de  

40 böreklere şeylere ġatarız yapāøkana. nuzla deriz bôle bi bayır otu vādır, unnarı, 

nuzla, unu şiye ġuruduruz, ūlarız nane diriz biz kendi yetiştirdîmiz ôle, nuzla da ôle 

şeye ġatılır. yani bi de ôle şey ġullanırız ġuru, yemişin ġurusunu, ġuruturuz biz 

yemişi, erik felen ġuruturuz unnarı u suyu ġaynatırken o nuzlayı içine ġaynatırız 

suyun içinde, 

17 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Alime Yıldız, 56 

Davutlar 

Düğün-mani, ölüm, kırklama, çeşitli cümleler 

düğün-mani 

1 bizim on sene oldu gelin alalı eme, nuray ta beş sene dört dört mü olcaøk. benim ġız 

da gitti balıkesire ġocaya eme aha kövde oldu düün evde oldu düün. ôle, bizde ôle 

adet. hinci hiç şu olcaøktın bu olcaøktın.  ôle damat saç yaptırmā gidiyolā hinci ġari de 

şeye gitmezlē damat tıracımış, bilmem ora… ôle şeylē yoøkdur hiç. herkezin kendine  

5 göre bi adeti vā, baøk biz televizyonlādaøkını görüyoz, bizde ôle adetlē yoøk. yörüklē 

ayni biz gibi yapiy iki gün duri atiylē ya yörüklē aynı. açıġ açıġ ne diyiverem ben ne 

bilem de gelin almādını mı 

burların nergizi 

başının morlu bezi 

10 ôretmenim yavuz eme 

bıraøkıp gitcek bizi 
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diye ġaşı øklāla şaøk şaøk oynadı øk, ôretmen de ālādın biz oynāøkan ôledin ġızım ġoca 

ġoca şaøktı øk şaøktı øk. hinci öte yana oynadılā ya şiyle oyniy şaøk şaøk şaøk şaøk oyni onnā. 

ni diyolā. biz ôle oynuyoz. oynaøka evel ġızımız manileri bilerin ben de. ben söylin  

15 sen yaz u vaøkıt manileri. yazāmısın onu. e ben yarı yerlēni heb unuttum emme. hinci 

ġari evel iyiydin, güzellig, ōlan ġız, sevda sevü deniyodun. hinci acılā çoøk ayrılı øk 

giriyo bize. hinci ôle şeylē söylüyoz. eyice ġari ġardeş bunun ġaynanası benim 

ablam almanyada, biri  balıkesirde, ġızlām balıkesirde, ōlanım şeerde. hepsine ayrı 

ayrı ālıyon ālıyon da mani sôliyon. (ġızın økını virdin mi, ben kendiminkini ġuydum)  

20 ben hep hinci ġari acı türküsü sôliyom, yar türküsü sôlemiyom. 

yāmır yavā sel gibi 

şılaşıyor pul gibi 

soran beŋizimi sorā 

için yaniy ġor gibi  

 

25 ocaøk başında sacım 

şişelerde ilācım 

soran beŋizimi sorā, 

deminkini mi sôledim, onu sôlemedim ġari. ġarışdırıvirün ālāøkana, aøklımdan 

geçivirü işte baøk… içimde acım dedim onu heralde ben deminkine. işte ôle ôle.  

30 ġızım evel buna vādın ya hep aøklımızdan geçivirü ālāøkana sôlēken 

bāçalāda ayrılı øk ni o ayırı øk 

yaprağı ġıvırı øk 

üst üstüne geldi 
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ġardeşim senin ayrılı øk 

35 mı dedi. āladım āladım sôledim eveli manileri çoøk biliyoduøk eme hinci ġızım hepsi 

aøklımızdan geçti ġari. økafalā el virmiy økafala. ni sôledim ġaşmalan ilgili?  

şeker misin bal mısın 

şeker visem yir misin 

hökümetin önlerinde 

40 bu yar benim dir misin. 

ġızlan ōlan seviyomuş işte, hökümetin önüne varınca, e ana buba davacı ya geri 

alırsa alamam diye ondan økorøkuyolāmış. 

şişede muşanır mı 

ni økahlı boşanır mı 

45 aldın benim ciğerimi 

ciğersiz yaşanır mı 

 

tālası dönüm dönüm  

bostanı dilim dilim 

dünyamıza geleli 

50 gördün mü bôle acılı ölüm 

 

arabın alına baøk 

çıranın yalına baøk 

ġızım beni görcēn gelîse 



 210 

bigadıç davına baøk 

55 …iskele davına baøk diyon, iskelidin, ġızım beni görcen geliyosa bigadiç davına baøk. 

analā niylē sölüyo. alıyo… ora aøklına geliyomuş, bigadiçte ya ġız da balıkesirde sen 

de balıkesire baøk ġızımız ġapının önünde. niylē sôlēdin. 

bāçalarda ısmanaøk 

gidelim ġonaøk ġonaøk 

60 evelki günnerim ġara 

hinciki günüme baøk 

ġızım hinciki günüme baøk derdim kendi kendime  ālā ālā sôledin. hinci ġari biz hep 

şiy türküsü söylüyoz ayrılı øk türküsü, o ōlan ġız türküleri yoøk. evela onlā pek sôlēdin 

gelinin adı āşa 

65 yazmeyi serdim daşa 

almanyanın dağlarında 

zabitlē gibi yaşa 

selahatine türkü yaøkādın bayırlara gidēdin de hinci bi tek u ġaldı ya ġari. ay ōlumuz 

derdim anan elde ôle ālıyo ālıyo, ġarı şimdi türkülē çağırıvēdim dedi 

70 bāçalāda éşe elma 

sen güzelsin maşallā 

yollara çı økınca maşallā 

 

almadan gel almadan 

yollā çamur olmadan 
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75 gediklēden aştın gittin 

al bezlerin solmadan 

diye nuraylān zübeydeye hep türkülē söyleyivēdim ben şindi. evel manileri pek 

sôlüyoduøk genşkene a ġızımız hinci ġari yaralı yüreklē de  kimi bi yerde kimi bi 

yerde. ġardeşlē ôle acılı öldü, ġayınnā ôle öldü hepsi, almayadan ölüleri gelince  

80 hepsini sapıttıøk økafalā ermiyo zaten. eveli niylē sôlüyoduøk da hinci geşti. 

görümcenin adamı öldü ġardaşın adamı öldü ġızımız almanyada hep økaza oldu da 

öldülē. hep cenazalānı burlara gettile. unu mani yapmış yapmış da ġari orda økaset 

dolduruvumuş bunun ġaynatasına. ġaynata ablacı øk da gelince adam bize hep 

sûlüvurudun. benim adım muslu emek diyo o, tenini yı økadı kôlünüz cevdet, muzafer  

85 ġardaşın yanındaydı hep diyo. acını demet demet paylaştı øk diyo. işey emine cafere 

sôlüviriyo eminin ölüsünü ġari orda o. ne o ekmek yoluna ġurbetlere düştün, ecel 

terine nerde burada mı içtin diyo. haa ġaynar ġazannāda ekmek yoluna ġurbetlere 

düştün diyo, ġaynar ġazannarda bişdin, ecel şerbetini burada işdin diyo. buzdan 

økaymış biribirine økaza yapınca ya ġari bi annatıvuru baştaøkınnanı emme aøklımızda  

90 yo øk, ordan biliyom öldû seneyi. seksen bir yılının økarlı økışı bantta bôle sôlüyodun 

ya bize, ordan biliyoz ġari. ocaøk ayının on beşi …økarlı økışı… 

ōlan tarafı bizim bi çı økā belki iki yüz yazma belki üç yüz yazma örtü bôle. iki yüz 

elli vāmıştır bizim raat bôle çember, hep bālarız. yani hısım aøkrabanın adamı 

öldüyse, u økarısı duriyse, una yazma örtü vireriz. ġarı öldü de adam ġaldıysa havlu  

95 vireriz. söz bitti mi, söz kesildi mi loøkum şeker virerlē. bu aşalāda çi økulata gül 

viriyolā ya bizim...bizim bi sandı øk loøkum götürülē, şeker götürülē ġız evine işte 

sözkesti. orda ōlan işey ġız evi de ōlanın gelennēnin hepsine sobet iderlē, ġonuşurlā, 

çayını içerlē, gidēkene de yimēni yirlē, gönderilē. ondan sona da … ôle oyun türkü 

ōmaz. sona bi bayram olu, düün olu, ġıza eşya alırsın bôle giyim økuşam,  
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100 kendince bûle tatlı ġuyāsın, ekmek yapāsın. börek diyoz biz bôle sinilēde börek 

yapāsın. ondan sona ekmek yaparız, kendi somun diyolā baş øka yerde, düz ekmek 

yaparız. ġıza işte bôle bi şeyledir geyim økuşamdır, ōlana da o ġız ġoyē de mi? bôle 

bi şilē ġoyarız ġıza ni ilazımsa kendine göre işleme işlecekse bôle işleme 

işlēse…yimek yiyon ya yimek yirlē ondan sona ōlan evi ġız evi de ġıza virē niyse  

105 ġolanya gül suyu, bôle siġara, çaøkmaøk, bi çiçek, cerez, mendil, iş çamaşırı bi ġat iş 

çamaşırı ġuyarlā, bōçalarlā, bālarlā. ondan sona da hunna da ōlan evine bi yiyceklē 

bi şiylē ġorlā. götürülē ōlana işte kendi aøkırabalānı çağırılā ōlan evine giderlē. orda 

bi yimek yirle, bi kendilēnce bi şenlik yaparlā işte oynarlā, çalarlā aynı bizim bu şiy 

gibi bi teyibi açıvurlā, bi økaset økoyarlā, ôle dutan dutā bizim onu pek dutmazlā, onu  

110 dutup da ôle saz ekibinnen nişan yapmazlā. kendi aramızda vādīmız evde yidik iştik 

mi çayımızı içeriz yimēmizi yiyeriz. e hala, tiyze, amca, dayı, hısım aøkıraba gideriz, 

ora varınca da işte kendimizce bi muhabet sohbet yaparız, oynā çalarız. ōlan ôle ġılā 

oyniyen demez hiç, ikisi beraber oynamazlā. ondan sona geliriz. biraz haydi zaman 

gelince herif kendi zamanına gelince işde düün yapcaøk oldu mu hısım aøkrabayı bôle  

115 şiy daıdır, eşya daıdır hediye, hediyeleri daıdır. dünün günü geldi mi keşkek dövme 

gideriz giyim økuşam filen uzun etekleri giyeriz ōlan tarafı telleri taøkınırız. gideriz bi 

meydannı øk vādı orda keşkek döveriz. ġızlā hep onnanı giyē. doøkuma gömlek yanışlı 

işlemeli, yani økuşaøk deriz. økısa uzun diyolā borlāda, zıbın giyerlē, üstüne yaşmaøk 

tartınırlā. bez yaşmaøk o keşke gittikleri gün. o günü bi taa ġına gecesi gün de orġ  

120 olan işde o vaøkıtta şehir usulü giyerlē, bôle satın işeylē, hazır, pazardan alınannarı 

giyerlē, orøkun önünde, saz ekiplēnin, oynarlā, çalā. ondan keri geldik mi eve 

kendimiz sôleriz bi de. baøkır çalā, manilē sôleriz. herkesin kendi tarafı, giyim 

økuşam, gine o zamanda buzlulā olur bizim giyinmē. buzlu vādır bôle, buzlu dedîmiz 

gömlek, bôle telli telli üstüne çeket telli telli ġıyafet. altına buzlu gömlek giyeriz,  
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125 üstüne de çeket giyeriz, erkeklen çeketi gibi aynı borlara ġadā bôle tel daøkınırız bu 

tellē nası olā arøkasına süpürge gibi, biygir ġuyrū gibi olur. telleri de daøkınırız kendi 

aramızda oynā çalarız ondan sona økıneye. önden davullā, arttan erkeklē, arøkadan 

økadınnā. tee şu geldîniz ġarşı gedî geçeriz. ōlannā bağıra çığıra oynıya çalā, ġızlā da 

arøkasından. şindi sora geldik mi de oyun yerine ōlannā oynā ġızlā baøkā. oyun bitti  

130 mi erkeklē yimî, ġızlā da ġız ālatmā gidelē. ġızın annesi ġızım gidiyo diye økınadan 

gelince mani yapa yapa şiy dirle 

at kişiner ġoşin diye 

ġız anadan düşin diye 

ġazan ġaynar daşin diye 

135 at kişiner ġoşin diye 

ġız anadan düşin diye 

ha nine ha nine 

diye mani söylüyola. ondan sona ġızın anası boynuna örter ağlıvuru onu. “bāçaların 

nanası / hana bu ġızın anası” diye sôlerlē. ġız varı boynuna tüve. ġari mani yapa  

140 yapa ġızına ālıvuru o. işte ġari ôle ôle ne bilem ben sôlerlē emme biribirine 

beŋzemez ġızım herkez kendine göre. 

ġoca evlēm ġızsız ġaldı 

ġoca baøkırlām susuz ġaldı 

benim evlēm ıssız ġaldı a ġızım 

145 aş bişirsen tozlu derlē 

aha su getirsen tozlu derlē 

aş bişirsen duzlu derlē 

el evleri ġıymetlerini bilir mi a ġızım 
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diye anaları ālıvurula ġızlāna ālıvurula ālıvurula. ondan sona ġız arøkadaşları, ġız  

150 yengeleri anasını ayırılā, elini yüzünü yı økarlā. gelinin ġulaøkları sağır olmasın diye bi 

ġoca baøkır getirilē. gümbür gümbür gelinin önünde oynarlā, şaøk şaøk oynarlā. ōlan 

evine ġali. yoøk ġız evinde oynecek gelin āladı økdan geri, geline alıvuruz. gelinin 

ġulaøkları sağır olmasın diye ōlan yengeleri hep tellēnen pullularlan økaşı øklānan 

önünde oynuyola. peg oynarlā. ondan sona oynadılā mı dağılışırlā. herkez yinden  

155 elbise deŋiştirmē gidē. bi de üCetekleri giyerlē, unnā bizim şiydir, şu yörelēde 

çı økıyo. üCetekleri giyerlē, al bezleri bağlanırlā, çember mi diyonuz bunnana? 

çember de diyoz, bez de diyoz, yazma da diyoz.. al yazmaları şanġır şunġur 

bağlarlā. telleri daøkınırlā, ücetekleri giyerlē. herkez ġol ġola daøkışdı mı davulun 

arøkasından gelin almā. önden davul, arttan ġızlā, arøkadan ōlanlā. ġız evi eşyalānı  

160 isto ōlan evinden, eşyaları bi araba moturlara yüklerlē gelin āmadan. ġızlā orda 

gelinin yanında ġalır, erkeklē o eşyaları indirmē gelir eve. eşyaları indirilē 

ġari...taøksiye pinen onnā biz gelin alcı oluyo diyoz de mi? gelin alıcı oluyo diye 

taøksilere herkez dolā ġızlā. yirmi otuz taøksi olur, varılā gelin evine ġalan işte gelini 

ālaya sızlaya bi duva yaparlā gelin pindi mi vererlē şekeri atarlā arabadan şekeri,  

165 allasmarladı øk. hadi ġari arabanın önüne de geçerlē. gelin çı økınca ġari, ġızı pindirdilē 

mi aøkrabaları hep başından şeker atar. gelin inēkene de ōlan tarafı gelinim geldi diye 

ġaynana ġarı gelinim geldi diye zatı çı økaġoru. ōlan aøkrabaları, ne ġadā damatın 

aøkrabası arøkadaşı vāsa o vaøkıt onnā atā. geline økapıya yā sürdürülē. üç kere bismillā 

çekdirilē, aşdırılā økapattırılā økapıyı. o evel tereyā vādın, hinci tereyā mı vā sana yağı  

170 sürdürülē økapıyı. yā gibi aøksın, uğurlu gēsin diye. melaike gibi ōsun, ġurban oliyi ya 

ġoyun. ġaynana ġarı hemen kirli bezini başından doluvarı…ġız çı øktîne de hinci ōlan 

evi ġız evinden hemen bi ekmek aliy. ekmek gibi oturaġalsın evinde diyolāmış. bi 
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çivi alırlā çivi gibi çaøkılsın ġalsın diye. aha ġaşı øk çalarlā görmeden, anası görmeden, 

bôle bardaøk çalarlā..ōlan yengesi alır bunanı. alem ālāøkana ġızı bindircem diye  

175 ālaşırlā. ōlan yengesi de i şeylē araøklā orlādan çatal bulur, ġaşı øk bulur, perde bulur, 

doldurur hemen çantasına hemen götürmē. gelinin çiçeklēni getiriken taøksinin 

önüne ġuydulā mı ōlan evine gelirlē, para verin baøkam biz çiçekleri gettik. gelinin 

seccadesini getir, para verin. para alırlā. ôle ôle düünneri yapā gideriz ġızım. biz 

āşam olduna ġadā… 

ölüm 

180 anamın ellēne økına ya økıvodum. şimdi sen ġari abla dönemezsin dedi. u biliyo ya 

senin dedi orlada nişanını kim yapvacaøk hiç olmadı øk nişanını yaøkam da, sal yaptılā 

da göttülē onu. ölcek zati ġarı, depinemiyo adam da baøkamıyo, baøkmıyo adam ne 

yapsın mecbur götceklē, orda ġari ölsün, ġaldı işte orlāda o hastanede. baøk 

hemen...can çı øktı mı bôle nefese çı øktı mı u sayılı nefesi gösüne çı øktı mı økına 

ya økarlar ille.  

185 cennet taamı ya, o økına ya økmadan göndermez ille nişanı ōsun. gelin olana da økına 

ya økarlā bizim, tekbirlen, aminnen, ilahinen geline økına yaøkarlā. sünette de yaøkarlā. 

ġarılara öldükten sona hemen öldü mü soumadan yaøkam derlē ıscānnan girsin. 

soudunan girmez. cenazeyi yı økarlā, o økınaları yı økarlā. yı økarlā tertemiz. gine 

sarardıyon, o nişanı oluyo, aldı ya o nişanını diyo. økınalı gitsin, cennet taamı dirlē  

190 ille eline ayana økıneyi ya økarlā. yı økadınan onnā çı øka gide. tabi āzına, burnuna, 

ġulaøklāna, barmaøk aralāna şiy ġuyuyon ya, pamuġ ġuyuyon ya hep, o zaman elleri 

økınalı güzel olsun derlē. eziyet olmasın orlāda bi şey diyip de eziyet ōmasın diye, 

yı økadına ġoyuyolā ya yı økāøkana mecbur bôle mecbur. āzına burnuna apdest 

aldırı økana verin. elinnen bu burun deliklēni bôle ġarıştırıyon bôle ġuru ġāmasın diye  
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195 ġarışdırıyon virdîn vaøkıt yı økarøkana. ondan sona pamu øk ġuyolā, ben yı økādım ya økaş 

tene, mecbursun ġuru yerlēne, ġuru yeri ġalmasın senin olcek yı økadın mı, tertemiz 

yı økadın mı hiç bi şey yoøk. yı økadiyne ne olcaøk. ama ille baøk o økına mecburdur. tabi, 

cingennēde gördüm de ben de orda sancısı dutmuş da, sancısı dutunca doğum yavuz 

olsun diye økına yaøkıyolā bizim…ġız napıyonuz siz didim. økadın dourcaøk da økına 

200 ya økıyoz. e dedim økadın dourcek diye økına mı yaøkarlā diyola. gezdiriyoz yastīmız da 

vā ama oturmuşlā yolun üstüne……ġāşıda doum yaptı ġarı. e eveli işlē bôle midin 

hinci ġızım fenninen. yani kendi yapam dēse. istēse. istemezse eziyed ōmasın hinci 

hasta diye öldüne ya økarlā. çiçek ġuyuvurulā onun uhuruna bi külte çiçek ġurlā 

ġurbettese. ōlu vāsa ġızı vāsa çekindii yani belki dirlē ölemiyo, unu isdiyo, eşyası  

205 mı vā gömlē mömlē vāsa. bezi mi vā ôle çekindî insanlara, yani perşan olur… 

vēmez, bu derlē birinden çekiniyo. mektubu mu vā, mesela askerdese vāsa 

mektubunu ġuyarlā. bunun bubası işte ġaynatası almanyadadın, bubam ölürkene, bu 

dirle çoġ eziyetli oøkuyoz oøkuyoz da yasin oøkuyuvirilē niyse ġuran oøkuyuvirilē. u 

didilē bi bekledi vā. yani ruhu teslim edemiyo, bekledi vā, napam? bunun  

210 ġaynatasının mektuplānan bi gömlēni gettilē, gôsüne ġoyuvuduøk, yasin oøkuduøk, o iş 

bitti. dimek ki una çekiniyomuşdun didilē, ölemiyi. inanç ġari ne bilem, ôle ya 

ġızım, batıl mı unu allah bilir. başımızda sahıbımız vā bilemiyoz ki ôle herkezin 

kendine göre yöreleri var. ôle yapdı øk, bubamda da ôle yaptı øk işte mektubunu 

ġuyduøk. telefonnā mı vādın evel. gelen giden yoøk, izine gelmedi. ġaynatanın annesi  

215 öldü de ġızım, iki sene oldu işte, e u da baya bi eziyet çekiyo, yatırın beni, økaldırın 

beni diye işde. ġurbette yani torunnarı hep dışta, çekindiklēnden hep ġuyuyoduøk ôle, 

çiçek u unun içi, bu bunun içi diye hep bôle çiçek ġuyuyoduøk. yani dirlē çiçek, bu 

ġızının bu ōlunun bu torununun diye çiçek ġuruz üstüne. 

kırklama 
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bi eşya økalmaz, hepsine bi külte çiçek soøkāsın içine bôle…. økırøk suyunun. feslēn  

220 vādır, yeşil çiçek bālarsın bi külte peslēni ġuyarsın unun içine süpürge gibi. u økırøk 

suyunun. sonacım økırøkladine o økırøk suyunu anası, ne eşyası vāsa hepsi gide ġari 

yı økanma. økırøk tene bôle oluøk altından aøkan daş ġuyarlā, bi gümüş ġuyarlā, ya bi 

gümüş yüssük, bi altın yüssük ġuyarlā. bi de hinci işey yapıyolā, tülbent diyolā a bu 

beyaz şiylere bizim, undan tabi çörek otu da atıyoz. çörek otu atıyon içinde ġaynıyo,  

225 içinde ġaynadina, ġāmasın diye urdan süzüyolā. økırøk delikten geçiyomuş bu, hicrana 

da sôledim ben u baş hemişeriye. yenge telefon açtı bura, økırøklancam emme izmirde 

hinci bursaya geldi bursada. nasıl yapim ben ille bene tarif et. u ġızım økırøk delikten 

geçircen, økırøk daş alırlā bu aøkan oluġ altından. hinci olu øklā aøkā aøkā aøkā altından økırøk 

tane ufaøk mercimek gibi bôle, mercimei biliyon mu ôle, nofud danesi gibi daş alırlā,  

230 bismillah çekerlē, yı økarlā, bu økırøk suyunun içine atarlā, gümüşünü, altınını, bileziini 

de atarlā ni vāsa, u çiçē de bālarlā içine. çocūn annesinin ne ġadā eşyası vāsa 

daşıyon emme evin eşyasını daşıyamıyon økun. o økırøk suyundan buna hep so økarlā 

soøkarlā evin içlēne seperlē. yani økırøk basmasın birimizi diye. aøksaya…giyilirdin. 

işlemeli gömlekleri giyēdik ġız oldu mu, ġızıma yaøkışsın deliġanlı ġız olunca diye.  

235 ōlan oldu mu üCetekleri giyēdik, gelinime güzel yaøkışsın diye, şindi ġari ôle bi 

yaşlılā hemen kendim temizlendim mi temizlendim. hemen çocū temizliyolā, 

kendini temizliyolā tamam. gine de evin içinde ne eşya yı økancaøk gibi vāsa, e bu 

ġolduøkları da yı økayamazsın økın, hinci økış gününde mecbur örtüsünü yı økan. undan u 

økırøk suyundan ille seperler. nere økırøklı ayānnan basdısa, bu odalara hepsine girdise  

240 hepsine seperlē. yahut bi odada yaşadısa. bôle başına bāladı økları tülbentleri virerlē. 

boncuøk, şindi bizim zamanımızda, hinci hazır bezlē vā, biz altına sardīmız bezleri 

deŋişirdik. bire nazarlı øk viredik, bire….  hinci ôle yapmilē, ya baş şapøkası deŋişirlē, 
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ya tülbentini deniştiriyolā. ya bire bez viriyolā, çocūma økırøk basmasın diye. naøkışlı 

naøkışlı yaparlā. çöreg otu ġuyarız ille. hinci ġari bi don giydiriliyo, evel biz sı økı sıøkı  

245 u iş ġundandan bālādı øk. u iş ġundāna da bi külte bismillālı bismillāsız yatırız diye u 

çörek otunu ġuyādı øk, üzerlik toumu vā bi unu da ġuyādı øk, az da suvan samsaøk sapı 

ġuyādı øk çocūn böle iş ġundāna ineli….ya bācına bālādı øk. e økırøklısın, her daim acele 

edēsin, bismillā aøklına gelmedi ille o çörek otunu, bi de bizim borlāda ada çayı 

diyonuz siz bi boş yaprā vā bizim. canım boş yaprān … o økırøklı ġarının yastīnın  

250 altına da ġuyarız o ada çayını, çocūn altına da ġuyarız bi pıçaøk, yani økırøklı ne olur 

ne olmaz, allah økorusun. e økırøklı ġarılan teze gelinin yanında gezēmiş şeytan derlē 

zati. bôle bi şey ōmasın diye o çörek otunnan boş yaprānı ille ġuyarız biz. boş yaprā 

diyoz borlāda. teze gelin ayneye baøkmaz derlē. o ġarı zate ôleden sona çamaşır 

yı økamaz gün yarı oldu mu bezini hiç yı økamaz ôle sona. gün yarım oldu mu økırøklı  

255 ġarı kendini de bıraøkmazlā eşyasını hiç dışta bıraøkmazlā ecinni, şeytan ôle bi şey 

götürü diye økırøklı ġarının hiş dışta çocūnun da kendinin de bezleri eveli yı økardı øka a 

ġızım ama gene de dışta ġalmazdın. 

çeşitli cümleler 

seten diyosunuz aşalāda. seten yorġanladan. 

18 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Halime Yılmaz, 35 

Davutlar 

Düğün, çeşitli kelimeler 

düğün 

1 düünnē bir hediyelerimizi daıttıøk ya økın aøkrabalarımıza. ondan sona cuma gün 

aøkşamı, cumartesi gün çocuğa økına yaøkarız bi yengelēni çaırdı øk. çocuøk da zatı økına 
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ya øktırmadı, biraz huysuzdu. pazar günü de yine şiyden gelinden önce sabalēn 

arabalālan yaøkın aøkrabalānı çağırıyon arabaları, arabala dolaştırıp geliyon çocū. işte  

5 evin yanda mevlid oøkuduyo hocalā mevlid oøkuyo. sünnet çocū geldikten sona yimek 

veriliyo, misafirlere yimek veriliyo, çocū zatı işte misafirlē daılışmadan şiyapsa 

veyahut ta ertesi gün kesdirmek istēsen o gün kesdiriyon. yani o gün şey yapāsan 

sünnet økaryolası hazırlıyon çocuğa, süslüyon, orda kesdiriyon. özel bi økıyafeti yoøk 

yani. çocū sünet økıyafeti alıyon. aynı normal økaryola oluyo. tül perdeye  

10 yapıyolā yani ġıvırıyolā kenarlānı. ondan sona işey yazma asan yazma asıyo, şimdi 

sade yapmaøk isteyen sade yapıyo. etîne de işte araoyası felan yapıyolā, uçlānı 

daøkıyolā økaryolanın. yenge yazmaları, çocūn økıyafetlēni økoyuyolā üzerine, üzerine 

şiyden, ġırep diriz biz, şiy yorġan yaparlā üzerine bizim. yani nasıl yapmaøk istesen 

ôle. yani özel işeyimiz yoøkdur, yimek aynı olur üç gün yimek olur sünette de.  

15 yemekde çorba olur, et olur, pilav olur, nohud olur, hoşaf olur, tatlı da helva yapan 

köy yerde helva yapā. keşkek olur. helva yapan helva yapā, yapmayan hazır 

höşmelim alırlar şimdi höşmelim. önce helva, gine økarılır helva, u da düünnere 

gelennere, misafirlere ġonur helva da ġarılıp da. yedi çeşit felen yemek olur bizim 

burlāda. düün işey yeme ayrı olmaz aynı olur. et, sade tavuøk eti pişirmeg isteyen  

20 tavuøk eti yapā, tavuøk eti istemeyen dana eti, ġoyun, ġuzu yani ni istese unu pişirir. 

etsiz ōmaz eme. arpa, buday, mercimek gibi şeylē, ısmanaøk gibi. misal... 

kendimizden fazlası satmaøk bilmeyiz, kendimize anca yete, ôle işeyimiz fazla 

yo øktur, ôle fazla da bi şeyimiz yoøk yani. işte madencilikten emekli olannā, 

almanyadan emekli olan, işte kendi yatırımına emekli olannā daa çoøk yani. çoøkçası  

25 da gençlē durmo zaten köv yerinde iş olmadıı için. e çobancılı øk yapıyolā, ġoyun 

yapıyolā. işte ġoyunna geçimini sağlıyannā vā. ġoyunculu øk yapıyo, onnan adam 

si økorta yatırıyo, unnan idare oluyo yani. yüz ġoyunun mu vā onnā hiç satmazdın 



 220 

yani ġocayanı satāsın. erkek ġuzusunu peslēsin ġurbannı øk olaraøk onu satāsın, yani 

anası sende durā devamlı. unun dişilēni kendin üretirsin ġoyunnān. yani undan  

30 ġoyunculuøk ôle devam edē, alıp da satmaøk yoøktur yani. alırsın amma kendin de 

yapcan yapmaøk için alırsın. hayvan zatı burē alış økındır, şu dağa salāsın, alış økın oldū 

için kendi gelir u zaten aøkşam tekrar geri. devamlı başında çoban durmaz. økırøkarız, 

unnā satılıyo yani, eskiden yapılıyodun bôle kilim doøkunuyodun, bôle adamnara 

felen pantul işey yapılıyodun şimdi hazır alınıyo kilimlē felen satılıyo. 

çeşitli kelimeler 

35 abılcı øk:ablacı øk 

amcacı øk 

efe:abi 

eberdik: getirdik götürdük, işi bitiriverdik 

nefsinin künāsını çekeriz 

40 økunah ya 

boş yaprağı:adaçayı 

çetmelik 

nuzla: 

çeşni: susuz yetişen bitki 
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Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Makbule Karadana, 70 

Değirmenli 

Bitkiler, hamur işleri-düğün yemeği, sohbet, çeşitli 
kelimeler-cümleler 

bitkiler 

1 éşi økına, ġuzuġulaġ, ġazayā ôle, unnādan hep toplarız, unnarı bişiriz. bunnarı da 

suvanna ġavırız, ôle bişē fırına süreriz bi gözel olur. çivicikleri de göğütürüz de 

evela ıscaøk sunan, unnarı da suvannan ġavırız ôle bişiriz işte. ôle biliriz. güççük de 

te ôle çamlāda çı økiy, çamlada. huna da baøk çalılān içlēnde olū, piynarlān, ġulecik,  

5 çalı ġulecî deriz. u da çuban mantarı, ġara ġulecik, çümenlēde çı økiy, tarlalāda. huna 

da tavşan böreği diyolā, işte toprān içinden çı økiy bôle allahtan işte allahın vergisi 

baøksan ya. bu da gözel olū. ôle kes kes gene bişirdi mi yavuz olur. yiyoz banoz da 

duza, ôle yiyoz, salata yapoz ġuzuġulaøklanan, ôle yapoz. gelincik toplarız. ġuş 

maması deriz, økuş økondu diyolā ya. u da çoøk eyiymiş melat ġı. unu toøkturlā  

10 söylüomuş, āmede de söyledilē ġızım da. erdoan toøktor økuş økondu yidiriŋ dedi. 

økuş økondu dedik neykin dedik. økuş økondu, økuş maması diyoz biz, tarlada oliy, ot bôle 

gelincik gibi. yeşil olur bôle gelincik gibi yapraøkları işey gibi olur. uvalāda olur, 

tarlalān içlēnde, bāçalāda. unnarı toplarız. bizim burlāda ôle otlā vā işte unnarı 

biliriz biz. hastalıøklāda ġullanılan otları bilmem. ôle toplolā da gine bayırlādan. ôle  

15 boş yaprā toplarız, içeriz unnādan. boş yaprā falan bayırlāda oluo unnā da, urlādan 

getiriz. ôle ôsürük falan oldunan denk gelirmiş unnara denk gelirmiş souøk alġınlına 

şeye. økına otu bizim bildîmiz otsa, altın otu ġayalāda oliy, vā bizim burlāda, 

bayırlāda oliy. altın otu diyiz biz. økına gibi altı aynı, unnā denk gelivēmiş, ġayalāda 

oliy bizim. içoz biz unnarı ġaynadoz da. yılan ġavcī, yılan bôle ġavını atıveri ya  
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20 yerlere. u çoøk denk geliy. hani bi kere økayıdın içine sardın da yuttu mun o eyi geliy, 

yılan ġavcī siyile, siyili hemen geçiri. diken olur...undan sona bayır ġazaya deriz biz 

ġazaya olur, onnā dağlāda olur. beriki gelinciklē, ġuş mamaları onnā uvada olū, 

tarlalāda, bāçalāda. evelik, unnā bāçalāda olū. økış otu işte unna hinci.  

hamur işleri-düğün yemeği 

saat sekiz buçuøkta yumurduøk. bi saat olmasını bekledik. sıcaøk sulā yumuruli, bi saat  

25 olmasını bekledik. ondan sona da tātalara, u gördün tātalā vā ya unnara yazdı øk. 

ekmek tātası ama biz evela şilere yazıoduøk da… hinci ôle diyolā. yazdı øktan sona da 

fırını yaøkmā indik işte. yaøkdı øk, süpürdük, bıraøktı øk. şimdi de çı økarmā gitcem. fırında 

ni yapcaz ġızım, işte götür… çırpı götüroz, ya økoz, süpüroz ekme getiroz vuroz. ôle 

yapoz işte. şôle toplanoz, baøk bôle çay yapoz, yiyoz. çörē de, ıspanā ġavuroz,  

30 ekmen içine ġoyoz, unu yassıldoz, çörek yapoz, ôle oliy. börek diyoz ona da işte. 

bayramnada yapoz onu, ıramazan bayramında bol çörek. ıramazan bayramında biz 

unu onā sini yirmişē sini yaparız u çörē, aha benim yazdīm şeyi. hunu bayramda 

yapoz, her zaman yapmoz. di mi müşeref ôle di mi? pesemet, pesemet yapmadı øk, 

pesemedi hemen bôle yuvarloz, doloz, pesemet oliy. hiç bi şey ġoymoz, bi şey  

35 ġoymoz. hôle yazoz hemen susamna, bi şey ġoymoz de mi müşeref bôle oliy. 

hemen susanman yazoz, bôle doloz, pesemet oliy işte. iki şinik, bi şinik ne olusa, 

bôle oliy. āşamdan nohudu ısloz. sabālān bişiroz, erken økal økoz. hinci düün yemēni, 

āşamdan nohudu ısloz, sabālān ġazanı vuroz ġazannarı. keşkē yapoz. keşkek, huruz, 

huruz tavla ġaroz. ôle unnarı bişiroz. ondan sona dağıdoz düün aşlānı. keşkē de  

40 çekdiroz ekinden, unu ekoz, ġazana ġoyoz. evela bi suvan dōroz, acı øk suvan 

ġoyoz…. ġoyoz ekini, yağ ġoyoz, su ġoyoz. u urda ġorda ġayniy. ġorda bişiriz. ôle 

bişiy. keşke ôle bişiroz. hayır aşı, olma mı, hayırlā oliy, çoøk oliy bizim hayır köyde. 
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yazın oliy bizim. köy hayırı da oldu, unu da yaptı øk. köy hayırı da yaptı øk. ôle şey 

hayırı olū, mevlid oøkudurlā, sünet yaparlā, ûle hayır olū. nohut bişiriz, çorba bişiriz,  

45 pilav yaparız, höşmelim alırlā. masaları ġorlā, herkes geli, oturu. köylüyü davet 

ederlē. kāya bağırı bütün çoluøk çocuøk hepci, kövün insanı. unnā yirlē gidelē, işte ôle 

olur. işte millete bôle bire bire sôlenmio da u bağırıvari, millet geliy u zaman duyiy 

hayır vāmış diye. felancanın hayırı vā buyurun, ôle. mevlid oøkudoz hayır, hocaya 

söyloz, hoca da urda økari bağırıvario. felancanın hayırı vā. ġaradananan, bütün  

50 kövlü davetlidir. hôle gelivirolā. işte bôle yapoz. oøkuntu veroz, şeker dağıdoz 

düünnēde. yabana verdi min bôle oøkuntu, urlara økayıt yaptırıyolā, kövde şeker 

dağıdoz. økına veroz münasip yerlere, ôle işte. økoca kôlüye veroz. kölüye veroz hep, 

denk gelene veroz. yaøkın aøkırabalara yazma alıniy, şalvar alıniy. hunnarı aloz, ôle 

yapoz. ġızım kendine ġalmış ġari, biri duri ġızın burda demin vādın ya hani sen  

55 yaşlāda. u nasip işeysi ġari, kimi küçük gidiy, kimi böyük gidiy. herif istiy, veriyo, 

ōlana ġız buliy, ôle viriyolā. bubası da istiyo, ôle söylüyolā, işde onnā da istiyo. 

virerlēse u oliyo işte nasibinen. pazar günnē de isterlē, cuma āşamı günnē de isterlē 

perşembe, ôle istiyolā, veriyolā. u āşam verilmez hemen. bi bi daa gelir. havtaya 

gelir. bi söz virerlē gelcez diye. bi daaki havta yālı øk gidē. yağlı øk verirlē. işte unnarı  

60 da ôle yazma gibi, havlu gibi şiy ġorlā. unu ġorlā. unu ġorlā, unu yalı øk diye virlē. 

çarşafa dikola, yazma, havlu, işey. unu götürolā işte ōlan evine, una yālı øk deriz biz, 

ôle olu. ġız evinden ōlan evine gidē. bi de ağırlı øk, tabi onu bilmo mu onnā. bi 

mendilin içine acı øk para ġorlā, herif kendi işeysine göre økaç lira ġoycaysa, elli bin, 

otuz-økırøk bin neyse unnā da onu virerlē. modalā işey, pastalā felan olūmuş hatçe,  

65 çiçeklē olūmuş. ilkin ôledin. hinci ôlemiş, hinci pasta getirolāmış, çiçek getiromuş 

ōlan evi. yālıġ almā geliken ġız evi. hinci çoøk türlü türlü. undan sona da toplanır 

hısım aøkraba, aş pişirilē, yidirirlē onnarı. ôle olu. ondan sona dağılınır. hiç bi şey 
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olmaz ġari napcaøklā şindi. beş ay sona mı evlencek ôle, unnā kendilēne ġalmış ġari. 

nişana geldî zaman da nişan olū, ōlan evi anana beri elbise alī. yazma atā, yaşmaøk  

70 atā, basma atā, nişan yaparlā, oynarlā. ġız evine bilezik altın ne yaparsa yapar, 

unnarı yaparlā. ôle bi oyun olū mālede. işte ôle. ôlea düün harman økal øktına yapcaøklā 

tii yazın, nişanlandılā, yazın yapcaøklā tabi alemin işeysine göre, haline göre. e 

kimisi bi sene sona yapi ġızım, ôle ya. 

hiç bi şey olmi millet oyniy dağıliy, oynuyolā, çalġı tutolā, oynolā, çağırolā. hazırlı øk  

75 olū, ōlan evi keşkēni işeysini, nohudunu hazırlā. ġız evi sepisini hazırlā. ni olcek 

baş øka. ôle hazırlı øk olu. cümey gün başlā. cümertesi gün bazar gün gelin çı økar. 

cümey gün davul gelē, āşam sepi sererlē, oynarlā, ôle olu, cümertesi gün keşkek, 

nohut bişer ōlan evinde urada ôle olu. pazar gün de gelin çı økar, oynarlā. gelini alırlā, 

giderlē işde. ôledin işte. yenge ebe yengesi bu geline bôle elinnen sürdürodu økapıya,  

80 økapıya aştırıyodun ôle, işte ôle adettin. şindi yapmolāmış. baş øka bi şey olmaz, 

yapılmaz, ni yapılcek. økapıyı kitlerler, para alırlar. økına ya økarlā. ōlan alomuş gelini 

yatıromuş, atomuş økaryolanın üstüne, ben görmedim. hinci ôlemiş. evela yoøkdun, 

hinci ôlemiş. ôle işte oynarlā, økına yaøkarlā. hısımları yaøkā bôle özel biri, aøkrabaları 

ya økā, unnā ya økā. hinci yazma, ġalan adet mi o, ġız gelin olu økana da mı vā mı melat 

sohbet 

85 benim dedem burē bôle çobancılı øk gibi gelmiş, burlāda ġalmış, dereköyde, e elli 

atmış sene olodur. burda bizim ġaryādı deriz biz, köy vāmış. mezerleri vā daa baøk 

burlada. yav ebemgillēn evi u temçezlēn evi vā ya mēmet urda durmuş ġavurlā. 

şeygillēn şinasigillēn evinde ebemgillēn evi de unnā yan yana ya ismel, tavuøklān 

økafalānı økoparılā økoparıla atarlāmış, tüngerlēmiş, gülüşürlēmiş unnā. anamgiller de  

90 unnara çocuøk baøkarlāmış küççükkene. ġavurmuş işde bu keseġayada durarlāmış. 
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çeşitli kelimeler-cümleler 

persi 

peyner ormanı:alaca ağaç 

meliki 

økulecik 

95 çivicik: dökülen çam pürçeklerinin altında olan bir mantar 

økara økulecik: çimen økuleciği 

yolamaøk: pati øka, vasıta girmez, sadece insanın gelip geçeceği yol 

minnet: ekmek tahtası 

ağzını kediler mi yedi? 

100 keseġaya 

çaşuv: çavuş 

20 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Sefer Aşık, 63 

Doğançam 

Geçim  

geçim 

1 madene on iki yaşında gittim ben. bir ay çalışıvırdım mı madende yetmiş lira 

alırdım. yüz lira bile yoøktun ilk gittiklēnde. çalışa çalışa işte emekli olduøk. ondan 

sona işte ġoyun keçi yaptı øk. evla keçi yaptı øk, keçileri sattı øk ġoyun yaptı øk. elli 

ġoyunu yüz, yüz bir ġoyunu elli milyona virdik bi sene vādeli. baøk şimdi bi ġoyun  

5 üç yüz ġayma. ondan sonra o ġoyunnarı satdı øk yine iki yüz tane ġoyun aldı øk, iki 

tene çoban tutduøk. iki ay bôle kendim kittim yannāna bi ōlan bi de ben. biriniz 

birinin yanına biriniz birinin yanına gidiz, bacaøklānı tank ġadaøk økaldırız biz. ōlana 
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dedim bundan sona ġoyuna moyuna gidemicem, naparsan yap. u ġoyunnarı sattı bi 

sene vādeli beş milyara bi sene vādeli. undan sona işte araba aldı. bi sene bu  

10 taşımalı burdan yolbaşına öğrenci taşıdı. undan bi şey edemedi. ura bıraøktı. undan 

sona şeye girdi banvide girdi. banvidde çalıştı do økuz yüz økayme aylı økla arabanın 

ya økıtı orā ait. undan sona ura da bıraøktı şindi balıkesirde økulalān taşiranlīni aldı. 

şindi urda çalışi işte yirmi tene felen işçisi vādın. işçi salımlā düştü, on altı işçi vā. 

işde bu ayın sonlānda ekip iki olcek, araba iki tene araba vā bizim elimizde. undan  

15 sona o orda çalışi, ġoyunculu øk bıraøktı øk undan sona biz ġari ġoyunculū bıraøkdı øk. işte 

ora ireşbercilik yapiz. buğday ekiz, günebaøkan ekiz, köy yerinde ne ekcen, misir 

nohut bunnarı ekiz. unnarı yapiz. bāçe yapiz işte narları köyün suyu nöbettir bizim. 

saba ezeninden ôle ezenine ġadā iki hane salā. ôle ezeninden ikindi ezenine ġadā iki 

hane salā, ikindiden yatsıya ġadā iki hane salā suyu. herkezin nar bāçesi ayrıdır.  

20 sulā havtada sulanır bāçeleri nar bāçeleri. narlā ondan sona yetişir tabi alıcı geli, bi 

bazar yapiz u fiyattan en topliz havtada üç dört økamyon. iki økamyon narın çı økışına 

göre gönderiz. undan sona uraøkları şeye biçdiriz, düver biçerlere biçdiriveriz ôle 

işde bôle bôle geçim yapiz. şindi deŋişik yapiylē köy yerde biliŋ? ona gidilē, buna 

gidilē, deŋişik yapilē, meci yapilē. meci diriz, tarlaya oraøk biçmē götürüz bôle  

25 götüriz paraylen de götürülē de hali faøkti olanlā paylan da götürü deŋişiklen 

götürülē. biçtiriz, demet yapiz unnarı bağliz bôle şiylēn. ondan sona arabalan 

harman yirine çekidik. eskiden öküzlē vādın, motorlā mı vardın eskiden, harmana 

ġonādı øk bir ay iki ay harmanda dön allahım dön dövenin üstünde økafalā ġızādın 

ıscaøklā biynimize çökēdin ıscaklā. bi ay harmana tavı økları götürüdük evlēden  

30 harmana. harmanda yirdik yimî, harmandan økal økādı øk, samanı çekēdik, deŋişik 

yapādı øk beş altı kişi. yabancı bulādı øk, dama dePici bulādı øk, samannarı dama 

ġuyādı øk eski işlē bôle çoøk zor şimdi çoøk fenni işlē, şimdi döverbiçerlē vā, iki günde 
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harmandan økal øki balle yapdirin hayvannara. hayvannara balle veriz, eskiden zordun 

ileşbercilik. şindi her şey fen, adam şindi diyo urda güveri eki, minber mi diylē ne  

35 diyle işte unnarnan ġazıveri, eskiden çapanan ġazılırdın şindi çoøk fenni işlē ûle. 

burda bizim burda hiç ayrım yoøkdur. bazı yirde ev ġadınnarı hiç dışa iş yapmaz. 

bizim burda ġadın çapaya da gidē orağa da gidē, bazı yirde gitmiyilē, oduna bile 

gidē. şindi git şu ġayırlān ġadınnarı vā yaz geldi min eşeklēle günde…tek odunu 

ġadınna çekē… ġadınnā gidi, ormancılā ya økali diye ôle bizim burda ayırım yo øk  

40 şindi bazı yirlēde ġadınnarı çalıştırmazlā, ev işi yapā sade bizim burlāda økadınnā 

oraøk da biçē çapa da ġazā, her işini yapā. ev işini yapiy, tarla işi, bayır işini yapiy, 

keçi bile güdiylē. 

21 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Gülfiye Aşık, 42 

Doğançam 

Ölüm, çeşitli kelime ve cümleler 

ölüm 

1 dovançam kövünde ölüm adetleri. økarnı şişdi bôle edirafı davul gibi oldu zaten. 

zaten anından al bez gibi edirafı öldü babam. babam öldü ikindi sona hemen hoca 

dedi bunu gömcez dedi. ōmaz ōmaz dedilē, gömcen bunu økoøkā. ondan sona acele 

acele yı økadı, tabutladı, mezere göttülē aøkşamı onnā varıp gelesiye ġadā mezerden  

5 zate ramazan günü dışta da însanımız olmadīndan zaten gelcēmiz gitçēmiz de yoøktu 

da hemen gittilē gömdülē geldilē. urdan arøkasından gitçek vā heralde ya dünyasına 

doyamadı diyolā ölünün arøkasından gözleri açı øk oldu mu öyle dirlē. öğlende on bir 

on ikiye ġadā gömēlē. öğleden sonra gömerlē, ikindi vaøktine ġadā gömerlē ikindi 

sonra öleni aøkşam ezene økadar gömerlē, vaøkıt sı økışmasın diye aøkşam ezenin yatsının  

10 arasında gömülmezmiş. yalnız o zaman gömülmezmiş. undan sona yatsı ezeninden 

sona öleni sabaya bıraøkılır ölü. sabaya bıraøkırız. sabāleyin de yı økarlā. undan sonra 
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yı økarlā, hazırlarlā, telal bavırılā cenaze hazırlanmış derlē. undan sona ġonu ġomşu 

toplanır, misafirleri toplanır, undan sona toplanırlā. namazını ġılarlā, erkekler 

namazını ġılarlā yı økarlā, tabutu hazırlarlā, mezere götürürlē. økadınlā da eve girerlē,  

15 oøkurlā. ondan sona evlere dovuluşur økadınlā. ġonun ġomşu hep yimek getirilē, u 

türlü türlü u unu getiri bu bunu getiri. herkes toplanır, misafirlere yimek virerlē, 

yimek virerlē davuluşur, misafirleri savarlā, dışta misafir gelirse unnarı yollarlā. 

aøkşam oldu mu gene oøkur, toplanırlā gene yasin o økurlā. yedi gün yasin oøkurlā, 

yimek getirirle getirirlē, yasin oøkurlā. ondan sona økırøkına økadā beklerlē, økırøkında bi  

20 hayır yaparlā. tepik çekerlē, yimekli bi hayır yapālā, keşkek yaparlā, çorba yaparlā, 

patetes yimeği yaparlā, tatlı yaparlā, hayırını yaparlā. arøkasından şiysini yaparlā 

duvasını yaparlā, davuluşurlā. ölü bekletilirse uzaøkta aøkrabası varsa bekletilirse yaz 

günüse pervane taøkarlā evin içini serinletirlē, økış günüse farøk itmez onun için, farøk 

itmez, bekledirlē. başını beklerlē sabaya økadar dıştan misafir gelcē vāsa gelir hazır  

25 yı økarlā, hazırlarlā. erkekse erkekler hazırlā, økadınsa økadına hazırlā, yı økarlā. telal 

bavırırlā. namazını ġılamadı mı para ödiy diylē, parasını virlē. bizim burda devir 

yapilē yeminine, namazına, orucuna diyle. devir bôle yaşına göre para verilē bizim. 

ha bizim taa hinci yengemin bizim kövden hacı öldü, işde hacıda ġaldı. beş yüz 

milyon ödedilē devir parası bizim köyde burda. böyle sapantı suppuntu gideselē  

30 gidelē ôle. tellal bavırırlā a bi günde işte ramazanda tellal bavırılā, mezere giderlē 

öyle namazından çı øktılāmı arabalarlan dolarlā giderlē mezere. mezeri zirayet ederlē 

gelirlē. økadınlā da gitçek olan økadınlar da gidelē. økadınlar da vara gelir zirayet 

ederlē gelirlē. mezeri zirayet itcen perşembe günneri cuma günneri mezeri zirayet 

itcen. sene havtada bi sefer mezere varıp diye ama yasin oøkurlāmış, økuran  

35 götürülēmiş oøkurlāmış mezerde ruhlarımıza şād işey olsun diye oøkurlāmış mezerde 

ôle. öldü mü ölünün arøkasından giydiği eşyalān hepsini hiç bıraøkmazlā. aya økøkabı 
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elbisesini hepsini davıdırlā bôle faøkirlere yoøksullara ôle zebillere davıdırlā bizim ôle 

hiç bıraøkmazlā ya hatıra gibi bıraøkannā bene hatıra ġāsın diye ġızından ôle bıraøkan 

bıraøkır bıraøkmayan ben istemiyin hatırlamaøk istemiyin diyenne saten hepsini  

40 davıdırlā. yaøkınsa o zaman yan yana gömerlē. arası çoøk zaman geçtise mezar 

ġaybolmadı da  mezarın bôle yerine şeyaptısa taşladısa yerini belli yaptısa ġıyına 

gömdürü. yerini belli yapmadı da ġayboldusa gömemes, zaman yaøkınsa gömē 

uzaøksa bilemes saten. økadınsa økadına işarettir, erkekse erkeğe, økadına allı bi şey 

yaparlā, ötekine bi şey yoøksa erkek bu derlē. gençse taa bi değişik bi şey bağlarlā,  

45 bu gençmiş heralde dirlē. 

çeşitli kelime ve cümleler 

ayfan: haşhaş 

payam talı: badem dalı 

emir allahın olsun 

22 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Ganime Aygören, 57 

Durasalar 

Masal 

masal 

1 aş baøkam, hinci bi gelinnik ġız vāmış, bi de ūlan. nişannımış. nişanı emme buna 

düün yapcaøk paraları yoøkmuş. olmadînden gitmiş çalışmā ūlan. bi atını almış, bi 

hîbesini. bi anası vāmış, îtiyar anası, gitmiş gitmiş ġurbetlere işte. nere gidem 

kütahyaya, an økaraya, istanbula. urda istanbulda çoøk çalışiyla ya çalışmış yedi sene.  

5 yedi sene çalışmış urda. u gitti ġali ya, aşı øk ġarip gitti gelmedi diye nişannısını gelin 

yapcaøklāmış. gelin yapcaøklāmış emme, ġarġa vāmış, tam cumartesi gün økına gecesi 

oliy ya, økına gecesi senin nişannın demiş gelin oliy økarġa. økarġanın dilinįn önü 
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bildim de geldim demiş. senin gelin oldūn duydum da geldim demiş. baøk aldır 

unnarı, aldıri min? aha buna bi hiybe para doldurmuş. bizim burda hiybe yaparız  

10 şiylere atlara eşeklere mesela. bunnarı dimiş, bi de at tutuvumuş. yürü sen ana 

bildirmiş bûle bûle. ben gitcen dimiş tabi gelin oliy didine. e unda gelîkene gelîkene 

atı çatlāmış. økoşturi der at, çatlattiynen bi yorġun ôle düşüne düşüneymiş otmuş da. 

bi at gelmiş ilerden, hızır atımış. hızır bi at yetiştirmiş, atınnan ġalan u atınnan 

gēmiş burē. bu ġoca tal vādır dî urda oøkùlun yanda. ġoca talın yanĭna otmuş. hinci  

15 elinde de şiysi vāmış, kemanesi, niyse sazı. otmuş uri. ġızlā giyimli giyimli işte 

telleri daøkınmış, bizim tel daøkınırlā. gelip geçiylēmiş çeşmiyi. çeşmiden suy 

doldurcaøk. unu da bi kirli ġardeşi vāmış sen gibi ġız ġardeşi. økalanı giymiş giymiş 

işte allı pullu u kirli, u da geşmiş suya. ġızım dimiş, herkez allı allı giymiş dimiş, 

sen niden giyinmedin dimiş. benim dimiş bi abim vādı dimiş. unun nişannısı dimiş  

20 benįm una ālācam geliy, gelin oliy da dimiş. ben ondan geyinmedim dimiş. unu 

illere virilē dimiş. gelir o gelir dimiş, sen de git giyin dimiş, arøkadaşlānnan beraber 

dimiş (āladı dayanamadı) hinci gitmiş, ona dimiş. bizim ġaribe benziye dimiş gēmiş. 

bi ūlan gördüm ben dimiş mıŋarın yanda. git sen de giyin didi bene dimiş. sus dimiş 

uruspu dimiş. zilli dimiş. ōlanı sevdin dimiş. burda bene diyodu mu dimiş.  

25 aa ana dimiş. u da kûlüyüz biz. ille bizim ġarip dimiş. hinci āşam oturama olurdun. 

oturama, økına gecesi yapiylē ya her yirde bizim de bu dükkanın yannandadır. urlara 

gezdirisek seni ġayınnanın yanlana, urda olurdu, ben taa urda sanîm unu. urda 

oynāøkana bi dınġırt dimiş, dınġırt...vurmuş sazına, herkez oyniymiş. ġız da size ne 

ben sizi mamutlān evinde sanim üst yanda, urda oturiylē sanim. sende bi iş vā  

30 dimişlē, çal baøkam, aa. çal baøkam, aa. sen suna çı økarmışlā bunu saz çalmā. ben 

çalāsam dimiş ortalı øk daılır, bozulur ortalıøk dimiş, økarışır birbirine. sen ġarışamaŋ, 

biz varız dimişlē, sen çal sazına. unnā çalmış, ötekilē oynamış gençlē. urdan gelin 
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ġız, öteki ġız gelin oliymiş a ġari. bildim ġaribim bildim, bildim, elimin økınasını 

daşa sildim dimiş. vāmam dimiş, vāmam, vāmam, ölin gidin vāmam dimiş.  

35 benim nişannım geldi diye öteki ōlana vāmam dimiş. napam napam, napcan vāmam 

dimiş. u kirli ġızı öteki ōlana virmişlē. kirli ōlanın ġardeşine, ġaribin ġardeşine. una 

gelin yapmışlā… unu gelin yapmışlā, berikini de ġaribe vermişlē. her şey sulf 

olmuş. işte aha bu ġadā. bitti. masalın sonu bitti. hikaye eveli olan işlēmiş bunnā, 

olmuş eveli bunnā. 

masal 

40 u niynen arøkadaştı? hinci bi urdan şiytmişlē. arøkadaş olmuşlā hepsi. huraz, aya, 

urdan tilke, urdan taa bi şey ġoç. hinci şiyttinek bunnā. kedi de. orda onnā hepsi işey 

yapmışlā. çiğ çı økarı….biri, kedi tala çı økmış, u tala. urdan eşek aŋıriymiş. bi unu 

bilimiverim canım, ġoç da ...bunna menemen mızıøkıcıları diy bi eşeg olmuş. eşek 

tabi sahıpsı ġullanılmıcek hale geldinen harman yanda salmışlā. kedi de îtiyarliy,  

45 unu da çı økarmışlā dışarı. köpek de işe yaramadı øk hale geldine tabi saıbımız bizim 

çocuøklā da yapcek, napcek iş yapmadın mı, økapı dışarı yapcaøklā gülüm. u da ûle 

ōmuş. unnā hepsi toplanmış hinci bi bi eve. hırsızlān durdî eve girmiş unnā. 

hırsızlān durdî evde de hırsızlā bûle ocaøk yaøkmışlā. masalāda yime işme yapmışlā. 

unnā da unnān oldu yere girmişlē. kedi diy, küllüe girmiş tee bizim ocaøklā vā hinci  

50 benim evde görsen sen ocaøk yaøkiz ġızım. u urda diy hırsızlā ciġara ya økim diye 

kedinin gözüne, ġor diye kedinin gözüne...økapıya vāmış, økapıda köpeklē şitmiş, 

aşāda eşek anırmış bôle. urda da yuøkarda tutun gelin bunu dimiş diy hırsıza tutun 

dedim dimiş diy. evden hırsızlā da niye ūradını bilememiş diy. unnā senin dedîn biz 

unnarı kitaptan oøkuduøk. 
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23 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Neslihan Ersoy, 67 

Durasalar 

Masal 

masal 

1 bizim bi büyü ġardeşimiz vādın. hinci burdan bi ġaçaøk gitti burdan. gittinek bi 

ağanın yanına durmuş. ağanın yanına durdunan ağanın bi ġocaġarı vāmış. ġocaġarı 

bi hastalanmış. bunu oøkutmā gidiymiş. oøkutmā gidēkene dinnencekmiş bu. bi 

ġuyùbilezî vāmış. ġuyùbilezînin urdan ġuyùbilezînin içine üstüne dinnenin  

5 diyimişdin. bi ġaçırmış mı içine. ġoca ölmüş gitmiş urda. u ġarı ûle ōmuş. undan 

sona bi de ağanın yanına vāmış. üç ġız ōlanım vāmış. üC ōlana bire oġ atıvāmış. oġ 

atıvēdinen hinci bôle dere ġıyına düşmüş. biri yoøkarı düşmüş, biri taa yuøkarı 

düşmüş. düştünen biri dereye gidiymiş. dereye u da şiytinen u ġız vāmış, u dereye 

soøkuluveriymiş, ġabının içine giriverimiş. hinci ağaya una tamā idiymiş. u ġız  

10 gözelmiş ġari. urdan biri geliymiş, süpiriymiş eve, u pismiş. biri taa geliymiş, u da 

ôleymiş. ötekine tamā etmiş. şiy dimiş, eğer dimiş sekiz ġarış boy dimiş, doøkuz 

ġarış saøkalı olursa dimiş, urdan bunu ben dimiş cellet etmicen dimiş. hinci ūlan unu 

cellet yapcekmiş, gelinine tamā etmiş. gelinini alcaøkmış elinden. hinci buna hiyar 

demiş, getirin demiş. eğer hiyar bulabilirsen dimiş, cellet disin. eğer bulamasan  

15 demiş. gitmiş hemen tabi niye geldin enişte dirlēmiş…ġali. biz dimiş bûle bûle didi 

bene bubacı øk dimiş. hemen gitmişlē ġızlāla hiyarı getmişlē. bûle. gelinine temā 

etmiş ġaynatası. de bunda bôle işte. 

24 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Seviye Erkoz, 57 

Durasalar 

Masal 

masal 
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1 hinci şahsinem sevmiş ġıza ūlanı. sevdine ikisi birbirine aşı øk olmuşlā çobana. aşı øk 

oldunek anası virmecek ōmuş. bubası, ġız da seviymiş, bi şiye dûme dûdürmüş 

zehirliyce. ġoval çaliymiş ġali çoban. çoban ġovalı çalāøkan şiylennen şiysini 

şiydiymiş, dûmeleri açiymiş. bi de ġara ġoyunu vāmış, ġovalını çalmış gelmiş,  

5 çalmış gelmiş. şiyin başına variy, ġoyunnā döniymiş hep ġovalla. döndine ġız 

vāmış, ġızın adı şahsinemmiş. damat gicesi gün tabi dûmelēni açiymiş ġalan bu 

dûmelēni açāøkana urē çalmış. en son dûmeye gēmiş, şiytmimiş, açilmiymiş. tekrar 

dûmelē kitleniymiş. tekrar gene çalıp geliymiş, çalıp geliymiş gene kitleniymiş 

dûmelē. elinnen varışvāmış. elinnen varışvādinen şiy ūlan yanmış. yandine  

10 şahsinem saçının telini süpürge yapmış, küllēni süpiriymiş damatın. süpürüke 

şahsinem de yanmış. ikisi de yanmış. yandine ġabire gömmüşlē ikisini de ayrı ayrı. 

gömdünek aralānda bi gül bitmiş. u da tiken, eşek tikeni dirlē bizim bırda. engel 

tikeni aralānda bitmiş. biri beyaz gül aşmış, biri ġırmızı gül aşmış. bu beyaz güllēn 

ġırmızı gül undan ġalmış. beyaz güllēn ġırmızı gül aştina biribirlēne diycek  

15 oliylemiş. tam şiytce zaman aralānda u tiken engel olmuş. engel tikeni dirlē una. u 

ayıriymiş ġızlan ūlana. u ûle ōmuş. økapat baøkam bu sen... 

25 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Gülistan Demir, 67 

Durasalar 

Masal, hikaye, çeşitli kelimeler 

masal 

1 ġadınnan ūlanı, ūlanı şiytmiş bubası çalışmā gitmiş uzaøklara çalışmā gitmiş. çalışmā 

gittine ōlan da büyümüş, on yedi yaşına girmiş ūlan bubası gitmiş gēmemek 

suretiyle ġurbette çalışiymiş sözde avrupa devletinde. on yedi yaşına girdine ana 

demiş ben bubacīn yanına gitcen. ōlum demiş sen yalınız niylēbilcen? yoøk ana ben  

5 giderin demiş. ġadın ōlanına üç elma virmiş. ōlum demiş, baøk bu elmalara, eğer 

demiş arøkadeş olcek sene elmayı kesē, ortasına sene geri vire yarısını demiş. eğer 
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arøkadaş olmıcekse dimiş elmayı yir geçiviru dimiş. elmaları doldurmuş ōlana hinci 

birine virmiş çocuøk, hemen onnā yimiş bütün. öbür biri ġartmış, îtiyar denniymiş, 

kendi  memleketlēndenmiş u. u kesmiş virmiş. haa bu bene arøkadaş olcek, dimiş.  

10 almış gidiylēmiş hinci elmayı kesip virdine susamışlā ġalan yorġun gidēke susiylē. 

bi ġuyuya inmişlē. öteki ōlan demiş, sen in. u ōlan inmiş, on yedi yaşındaøki ōlan 

suya şeyttine daşı ġaldırmış ben seni öldürcen, çı økarmicen demiş. iyer bubana 

görünmicesen hiç çı økarın. tamam demiş ōlan söz vermiş, çı økarmış ūlana. çı økardine 

gide gide variylē bubasının yanına hinci buna. vādina demiş kin bubası ūlan bi yere  

15 økapamışlā ġalan emme. bi ġız vāmış dünna güzelimiş ġız. økapamışlā, økapadine 

bunnā. sen demişlē ūlan bubasına görünmiymiş. adam baøkiy ōlanına tabi on yedi on 

sekiz sene geçtine, benim ōlan bu ġadā vā, aman benim ōlan bu ġadā büyüdü mü 

diymiş. tabi adam ġard öteki îtiyar görüniymiş. ġard ōlan. bubası ulalı. benim ōlan 

bu ġadā büyüdü mü kün? sen ne diyin buba sen dimiş, ben bu yaşıma girdim,  

20 büyümez olur mun hiç, ūlan. iy buba dimiş bi dünna güzeli vāmış dimiş, ben unu 

alcan dimiş ōlan. u dünna güzelini de sati gördüü yoøkmuş. iy nası alcan sen ōlum, 

unun yanına varılmaz. yoøk ōlum. buba dimiş varılır o. biz onu getittiriz. e ūlanı 

öldürtcekmiş emme. kime getirtcen. işte bilmem kim getire. tamam dimişlē, ōlanı 

işēdiymiş. gidēkene bi ġanadı ġırı øk ġarġa. evela ġargiya raslamış çocuøk. ġarġanın  

25 ġanadını sarmış, ġarġa ġanadından bi tüy økoparmış vermiş. tekirar şeydirke 

ġarıncalara raslamış. ġarıncalan üsdüne basmamış, bekliye bekliye bi ġanatlı ġarınca 

çı økmış arøkadan. u da ġarınca ġanadından dutmuş virmiş buna. tekirar gidēkene bi 

balıyi, balı øk daşın arasına økısılmış şeydiymiş. balıyi de dutmuş, økurtarmış daştan. u 

da bi pul virmiş. ūlan gidēken gidēken bi ġoca ġarının başında  

30 bit vāmış, bitlēni ġırıvomuş. u ġarı da dimiş kin, ōlum dimiş, sen nere gidin? ben 

dimiş bilmem neri devlēden çiçek almā gidin, dev ota. ōlum dimiş urda, ura gidene 

hiş geri gelmi dimiş. devlē yiyi insanı urda yiyiyolāmış dimiş, gitme. ben gitcen 
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nine dimiş. allah işini ıras getsin ōlum dimiş. sen niyle gitcen ōlum. bi bayraøk 

yapcan dimiş. devlēden ûle økurtulursun dimiş. devlē ilerden beri geliken demiş bu al  

35 çapıtı alcan, bayrā sallıcan dimiş, unnā ürktü mü dimiş, u çiçē økapıp økaşcan dimiş. 

ġarı bayrā salliy, çiçegi ūlan økapiy çiçei döniy arøkasına geliy. geldine o ġızın oldū 

yere getiriylē. buydeysi, çovdarı, darısı, misiri, hepsi birbirine ġarışı økmış. bunnarı 

sabā ġadan ayırcan dimişlē ūlana. i ūlan ne nasıl ayırsın, hepsi birbirine ġarışıøk sabā 

ġadā ayırılır mı o. ġarıncanın tüyünü bi üfeliy, şiysini şiysine ġarıncalā sabā ġadā  

40 hepsine ayrı ayrı yuvmuşlā. buydeysini, çovdarını, susamını işte hepsini. geliylē 

baøkiylē, hayır. denizin dibinde dimiş altın yüzük vā dimiş dünna güzelinin anası onu 

da getirebilir misin dimiş. tabi ūlan boynunu içine çekiy. büyün sabā ġadā unu da 

getirisin. unu da diy olan içine boynunu çekiy. ġarġanın tüyünü üfeliy. unu da 

denizin dibinden balıøk aliy, ġargeye getiriy, ġarġa da aliy, ūlanın yanına getiriy.  

45 sabalen baøkiy u da şiy. dünna güzelini getmiş. gettine, tabi öteki ōlana vircek, ġard 

ōlana, öldüriy. ġız da diykin u zaman, damat gecesi gün. økırøk gün økırøk gece düün 

yapmışlā. ben diy bu dünna güzeli diy benim ġocam diil bu diy. beni bu getmedi ki 

diy. ben buna vāmadım diy ġız. benim ġocam diy baş økadın diy. sı økıştırılāøkan süyliy 

ōlan. öldürmüşlē ġalan. siz dimiş gidin, samsaøkdan, eveli samsaøkdan ilāc  

50 olurmuşdun. göbēnden aøkıtmış ōlanın, ġabirinden çı økartmış ōlanı işeytmiş. 

göbeyinden aøkıtmış. emme uyuduøk ha dimiş ōlan. uyursun sen dimiş, seni dimiş 

ūlan öldürttü, ben cannandırdım. u zaman dimiş kin ōlan benim yiminim yirine 

geldi dimiş ūlan. annatmış u zaman nasıl oldu, nasıl oldu. bûle oldu, bûle oldu. beni 

dimiş bu ūlan arøkadaş oldu da ġuyuye indim, bubacıya görünmeyisiye bana yimin 

ettirtti.  

55 bene devlēden işey ettilē, seni de ûle gettim ben dimiş. ûle işeyttim. ūlanı 

öldürtmüşlē, öldürmüşlē u zaman. u ġızlan da ūlan evlenmişlē. hıı, istedii ūlanna, 

getiren ūlannan, ha unnā ikisi evlenmiş, muradına ermiş. unnā muradına ermiş. 
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ġızım aha bûle, taa çoøk bilin emme kimersini aøklıma getiremin. çoøk annadıvarın ben 

sene emme økofa dalġın. 

hikaye 

60 hinci işeytmiş ġalan ġabaøklıya tospā ya ġuşun biri aøkbabanın biri tospāyı tutmuş 

havanın ġatından atmış. ha demiş manav hemen sanmış. ġabaøk düştü le bi aøk ġaba øk 

dimiş, alam gelem de yiyem dimiş. variy bi şiy tospā ġaplumbāmış ölü. allah allah. 

ovadan atmış, aøkbuba atmış. u aøkġabā. şindi macır da baøkmış aharda, bi ahırda kilim 

yı økeymiş biri, økırmızı boyalı. o dimiş, hanım dimiş, al beri énki baøkıracı  

65 dimiş, su şerbetten, hoşaftan dolduralım da içelim dimiş. bi baøkır dolduriylē, 

götüriylē. āşa fatma dimiş, siz de gelin dimiş. bi ahır şiy vā dimiş, hoşaf vā dimiş. 

siz de için dimiş. hepsi dolduriylē götiriylē. dadı fazla dadı yoøkmuşdun. şekerini de 

siz ġatıvarın içine dimiş. kilimin boyasını şerbet dedi ġari işte. işte kilimin økırmızı 

çı økmış ya boyası, hoşaf dimiş birē baøkıraç dolduralım hoşafı da içelimin dimiş.  

70 yörük de baøkiy tospānın pislîne, ayran gibi, yourt gibi gölün içine işemiş tospā tabi 

işeytmiş. ooo dimiş, ayrana baøk dimiş, niye malına zahmet itcez u ayranı içelim. 

yörük bôle şîdermiş ġızım. yörük ayranı çoøk sevēmiş, manav da ġabā çoøk sevēmiş. 

bizlē ġabā çoøk severiz. 

çeşitli kelimeler 

efe:abi 

75 örgetti 

şaş økın: zayıf 
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26 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Nuray Erdoğan, 40 

Esenli 

Düğün, keşkek, geçim, ölüm, inanışlar, çeşitli kelime ve 
cümleler 

düğün 

1 bizim zamanımızda tefçi vardı, ondan sona mevlite döndü düünler, şindi ilk aøkşam 

mevlit oøkunuyo gene. duvalan økına ya økılıyo, ikinci gün aøkşam økırmızı gül oliy. e 

ġırmızı gül de ġız evinden gidēler oynālar, bizim ilk evela ġız evinde olur oyun. 

sona ġız evinde oyunu pitiriler gelirler ōlan evine. ōlan evinde oynar ġızla çocuøk,  

5 hısım aøkraba ne varsa para taøkar økına gecesinde ġıza. e ondan sona da daılır. pazar 

günü de oyun olur gene genellikle. oyun olduøkdan sona dünür alayı deriz biz, ilkinti 

økınası. şimdi bizim ne varsa çanaøk çölmek, bûle mutfaġ eşyası olaraøk battaniye 

hedeli ne sen ne getirisen onu düün alayında baırılar, anasından, bubasından, işde 

ġaynasından, ġaynatasından onu hısımından aøkrabasından baırılar. sona gelin  

10 almaøk, e gelin almaøk da her yerde belli balıkesirin yöresi zaten. gelin almā geliyo 

işte yengelē, e çocūn yengesi girē ilk evela içeri. e økapıyı yengeler belli bi miktar 

para økarşılıında açālar. bizim burda gelini ya amcası çı økarı ya dayısı çı økarı ûle 

bubası abisi varsa bubası çıøkarmaz. bi de adetimiz bizim gelinin arøkasından işte 

çöreotu økoyālar çanā, bi de ekin, bi de su, onu atālar ille. bereket bollu øk olsun diye  

15 ille atılır o, ondan sonacımda e çocuġ evine gittilē mi işde, bizim çocuġ evinde 

økarşılar damat. ordan para atalaøk, şeker atalaøk gelir gelini alır. e ûle oluyo gülüm 

işde bizim ûle fazla şey ben televizonda görüyom şimdi de bizim ûle fazla 

gelenēmiz görenēmiz yoøk hani ôle gelenek diye bi şey. millet git gide şeye dönüyo. 

mevlide de işde geliyo mevlid, mesela hafızlā geliyo, mevlid oøkuyolā, ondan sona  
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20 økına ya økılıyo geline. ertesi gün hiş bi şeycik olmuyo. gelip alem gelinini alıp gidiyo. 

pazar gün. şimdi ġızımızın düünü olcaøk. eltimin ġızı vā nişanı. mesela mevlidsiz 

oldunan gittinen ōlan evinde oynaniy. damatlālan sādıçlar oynar. bubası amcası 

mesela ûle şey vāsa oynar. gelin økali oynamaz. gelini gittinen de kimseye 

göstermezler çocuġ evinde økali. gelin ondan sona girer içeri. ōlan kimseye  

25 göstermez. damat görü økalin aøkşam. mesela normal gider çiyize baøkarsın. istersen bi 

yeni gelin oldu, sizi ore götüredim ben ee hep adetler ôle ki. ben bu düüne hiç 

gitmedim saten, yeni düün oldu. bir ay oldu mu olmadı mı seviye evleneli bilmem 

bizde de gelin gelmez işde gezē, mesela hısım aøkraba ne varsa gelir. sen de otuz 

türlü ben diyem økırøk türlü yemek yapılır, ne aøklına gelirse. bizim iyce afattır, çoøk  

30 olur iyce. iki sofra mı olcaøk üç sofra mı ne aøklına gelirse yaparlar. bizim düünnerin 

genellikle yemē işde keşkē. u fasile zaten belli, nufut aşı belli. keşkek çoøk yaparlā 

bizim, güzel olur keşkēmiz. keşkek işte cumartesi günü aøkşamı keşkek pişirilē, 

çorba, fasille, keşkek, yapan datlı yapar yapmayan genelliklen datlı yapılmaz bizim 

burda sadece misafire ġadar olur. şeyi de u keşke de bûle üç ġazan falan olur bizim,  

35 küv gelir alır unu. küde de almadıġ insan ġalmaz. būdayı dibegde düvün, şimdi 

düvülmüyoda hazır alınıyo aşuralı øk keşkek nası hazır alırsan aynı undan. işte içine 

iki mi tavuøk ġoycaøklā, bi mi tavuøk ġoycaøklā, üç mü ġoycaøklā, durumuna göre 

pişiriyün. erkeklē onu düvüyülā ġazanda, ondan sonacıma ilkintide keşkek yālıyon 

tuzluyon işte keşkē. 

keşkek 

40 ġızım ne şeydirsen onu ġatıyon işte, genelliklen keşkek, üzüm, yemiş ne nar, elma, 

fasille ne aøklına gelirse økoyuyon aşureye. en az on çeşit falan geçiyo, geçen bunnā 

sayardı, on iki çeşit mi oldu, on üç çeşit mi anne dediler. hani hep bôle yapıyoz. 

keşke alırsın pazardan, yı økarsın, tencerede økaynatırsın, fasileyi, nufudu, mısırı 

ıslarsın. mercimek ġoyarsın içine. varsa börülce ġoyarsın, onnarı da beraber  
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45 ġaynadırsın. üzümü, elmayı, yemişi, økayasıyı, onnarı ayrı økaynatırsın. onnarı, biraz 

da üzümnere şēlere şeker ġatıyon, hepsini ġaynatıyon öteki keşkēn içine, ġaynamış 

olan ayrı keşken içine ġarışdırıyun, yenden gene ġaynadıyon onu. ondan sonacım 

şekerini ġoyuyon, ġarışdırıp servise veriyon. ne bilem, aøkşamdan pişirdimize, iki 

saatte mi pişdi, üç saatte mi pişdi. heni genelliklen iki saatte pişmez heralde. keşkeg  

50 aar pişiyo. ekin piştine. mesela kimisi çoøk pişiriyo, kimisi az pişiriyo. mesela ben 

iyice pişmişini severim. kimisi diri bıraøkıyo, onu kendin şeyine baøkcen. 

geçim 

erkekler genellikle bizim küün erkekleri işde leçberlik yapar. evde balıkesire 

çalışma gitmeyen evde hayvana baøkar, çifçilik yapar. îtiyar neneler patik örü, 

genşler de çiyiz, dantel, økanaviçe. al al nine patikçidir. buna menekşe deniy. onnara  

55 üç güllü deniy, te onnara üzüm deniy. bunnara da halı deseni deniy. 

ölüm 

dedeyin öldû gün bile inanamadı øk öldûne, bilsen, onu ancaøk allah biliyo. bi gün 

bekledik dedeyi ölcek diye, ûle şetti, ertesi gün de zatı gidin de bamyayı ġazın gelin 

dedi, bamyayı ġazmā gittik. aha dede biz geldik ölüpduru adam. cenabı allah, unu 

ancaøk allah biliyo. e bi gün öncesi de ölüm iyisi oldu dendi. bi gün baøk onu bekledik  

60 biz dedeyi ölcek diye. ertesi gün tālaya gittik işte u gün ölüm iyisi ōmuş aøkşamlan 

öldü. økanser hastasıdın. ölcēni bilsen hanı mezarını ġazarsın diye bi laf var, bunu 

ancaøk allah, hani ölcēni bilsen gitmezsin u gün bayıra. mesela ilkintiden sonra öleni 

gömmezler. ilkintiye yetiştiremicek gibi olursalar ilkintiden sonra ölü şēdir, 

gömülür. ilkintiyne vaøkti geçti mi ölü gömülmiy økali. yani sabahtan öleni de  

65 gömerler ölen ezanından sonra genellikle ôle gömüli. hani bi aøkşamdan mefta 

yerinde yattınan iyimiş diyolā di mi ana? üsdüne, ölü evde bizim o gün aøkşam ora øk 

økoydular üsdüne. şişmesin diye bi de yazdīn çoøk sıcaøk deyi şeyleri çalıştırdılā, 
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aøkşam ezanı oøkundū saatte vantilatörleri çalıştırdılā, bi de oraøk økoydular üstüne 

şişmesin diye. genellikle abdesini alıp oturuyo, sadece dua oøkuyon. başında økuran  

70 bile oøkunmuyo öldünen. ilkin bubamı gördûmde hani bilmiz hani økuran falan 

oøkutmazlar içerde. dışarda oøkunuyo diyo. analar atalar beklermiş. hep ölü oldunan 

başı beklenē işte. bizim ölüyü hafızları yı økar. şeytmeyiz burda, girmedim ben hiç 

anamı da zaten şeye ondan sona erkekleri hocalar yı økar, ġarıları da hafızlar yı økar. 

yı økayana ġadā duruyo økıyafeti üstünde.. økalktı mı ġocaġarı çı økarıyo üstünden.  

75 dökeriz yenden ġazanı dolduruz, yı økarız ölüyü, pırtılarını ne varsa. bizim küyün 

adeti çoøk iyidir o yönden yani. bi ölü ölsün, mesela hısım aøkraba sen hiç bi işi 

ellemezsin. çandırdan bi sadıç geldi, anamın ġardeşidir, bubam öldüne. o gün bize 

herkez yemek getiriveri. kim öldü, kim ölürse mesela økomşu ölse biz götürüz, sen 

misafirinnen ilgilenirsin ölü gittikten sonra. hısım aøkraba økonu økomşu senin bu evini  

80 çı økarılar, suvālar, çamaşırını yı økālar, yerleştiriler, sen misafirlerinnen şedirsin. ûle 

yaparlar bizim genelde. verilir mezarcı ekmē verilir yedinįn oldū gün erkeklere. her 

türlü ona da geze gibi her türlü yemek yaparsın. hısımını aøkrabanı, hocaları şeyleri 

toplarsın, ona verisin. yenden yedisi gene ayrı olur. ġarılara yedisi olur, adamlara da 

mezarcı ekme veriz. ölüyün öldû gün yalnız yemek pişirilmez bizim ölü evinde. onu  

85 økonu økomşu, hısım aøkraba getiri. kimi yerde ġazan dolusu aş yapiyilara ölünün öldû 

gün gelene helva ikram edilir, misafir olsun kûden olsun. irmik helvası verilir. unu 

bizim mesela økomşu bizde insan öldü økomşu ġarar bilirse. bilmezse başøka giden 

herkez ġarıyoya şimdi helvayı, ûle ġarılır belli bi insan da ġarmaz helvayı. ölüden 

işde iman ġurtarabilirse sağa yardımcı olur helvayı ġardīn diye ne bilem onu allah  

90 bilcek heralde bilmiz ki gülüm. baş salına işde millet tebareke oøkunurøkan gelir, 

ertesi gün gelir. hısım aøkraba, økonu økomşu gelir başsālına. yedisi oøkunurøkan gelir, 

küv gelir yedi gün hısım aøkraba. bu økadar işte, dostlar sağolsun, allah iman 
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økurtarmaøk nasib etsin denir. üş camimiz vardır. üçünde de sela verilir. işde hocalar 

sela verirler. adını soyadını sülēler, ne zaman gömülcēni sülēler. telefonnan elin  

95 ayān tutasa kendin arāsın, tutmazsa öteki hısımın aøkraban arar, o ona o ona iletiyo 

işde. e allahın emrine bubamı saøkladı øk, yarın cenazesi var, buyurun gelin mesela 

bizim ûle derler. vefat ettinen normal geçiri gündüzden tebarekesini oøkudurlar. 

geçen sene, eveli sene biri öldü, işde îtiyar nene öldü. torunun düünü økoydudular 

hem düün oldu hem mevlid şey oldu. ôle yas tutulmas hani ölünün arøkasından giden  

100 o gün gidiyo, gitmeyen işte hariç günde gider. genellikle arfe günü gideriz. giden 

gider gitmeyen işde genellikle gidiliyo. arøkasından şimdi mesela ġarılar çoøk gitmez 

de adamnar gider bayramlar, biz de arfelerde gideriz, her arfe gideriz mezarlıa. aile 

yerleri çoøk ġızım mezarlar şimdi bizim bôle sıralan gömülüyo herkes. mezarlı øk çoøk 

dolmuş, aile ôle eş eşe, yan yana gömülen yoøk ġızım. hiç duymadım. yeri belli  

105 olsun, kimdî, ne zaman öldû belli olsun diye taş tikilir, mezarı yapılır. ee doum tarii 

yazılıyo, ölüm tarii, adı, soyadı, babasının adı. allah rahmet eylesin, allah taøksiratını 

affetsin denir. 

inanışlar 

haram girmesin ġolla keseni 

økabirde melekler vurur enseni 

110 dahi yaşasan doøksan yüz sene 

māşere yolcusun bir gün 

bu dua gibi bi şey ya, dua gibi bi şey. 

ilkintiden sona kül dökülmez, iyi dildir diyilē. lanġır lanġır döküyoz. aøkşamnan kül 

dökmek iyi diildir derler. 
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115 bi økırøklı økan baøkılmaz aynaya, baş øka hiç aynalan ilgili bi şeycik bilmiz işte. økırøk gün 

aynaya baøkılmaz diyolā. bi onu biliz, başøka bi şey, iyi diildir diyilar. ayna økırılması 

hiç duymadı øk taa bizim ana. bi onu biliz işde biz. 

økaza geşdi mi başımızdan çevirelim de sadaøka verelim deniyi. çevirip de veriliy. 

başından bi økaza geçti mi tuz çevirelim de bi dul ġarıya verelim ya fakire, o oluyo  

120 işde. 

…bolluøk olsun diye bi onu biliz baş øka bollu øk bilmiz. bizim ne bilem evel hıdrelez 

mıdrelez olmiy. alem alıp başını piknie gidiy. evel salıncaøk ġoşulurmuş şedilirmiş, 

şindi onlar hiç yoøk ġızım. millet o ġadar şeytti ki hıdrelezi bilen bile yo øk.  

gözlemelen göşmerim oluyo ille hıdrelezde, gözleme olunca bollu øk oluyo diyler.  

125 éşimiklisi gözleme, sadesi bezdirme. 

bi yaøkmazsın ekini, ya økdın mı ġıtlı øk oluyo diyler, cenabı mevlam herkezi afattan 

ġorusun 

kül atınca soøkā diyi. kül üstüne eşetmezsin mesela. kül üstüne haplamazsın işde una 

şey diyo. una şîtan ulaşır insana diye. kül üstünden atlamıyoz işde ûle. şitan bulaşır  

130 yalarmış sabāya ġadar. bulaşı øk bıraøkmayın ana ġocamannar ûle derdi ya 

dûmeyi üstünde tikersen aøklını tikermişin. unu bilmiz de yalnız çıtpıdı üstüne 

vurūsan aøklını tikēmişin diye unu duyduøk. 

bi biz cumala sela arasında fırın ġızdırmayız. meleklerin ġanatları yanāmış diye unu 

cumala selayın arasında, şey ezanla sela arasında atmayız. biz de ekmek atmayız,  

135 çamaşır yı økamayız işde. ezan sela habermiş. ezan beklenir, arada durur. hani ev işi 

el işi gene yapıyoz. çamaşır, bi ekmekle çamaşır var.  
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u gün hayır çoøk tutā ille ölüleri dolaşırmış diye u gün yaparız hayırı, cuma günü de 

økuran oøkunur genelliklen, işde her gün oøkunur da o gün daha çoøk ibadete yapılır 

işde.  

140 ûle şeylē hiç duymadı øk. yalnız hayvannar çoøk økaçtīnan çoøk økış olur diyular, bi onu 

şēdiyoz. 

uyøku boncū, uyusun diye ġızana. bu da økurşun, nazar ermesin deye. nazarı eriyo da. 

ağaçlādan şeyden ġara çalıdan mus øka yapiylar ġızannara şey bu da ağaçdan. işde 

ġara çalı kökü nazar ermesin diye. deo ağaçlādan o. geçen gün keserkene şeyttim.  

145 işde u uyøku boncū, ben fazla uyuyamıyom, evhamlıyım da, onu buldum da daøkim 

bari kendime dedim.  

ġaynaøk su dökmeyiz biz, başġa sulan ilgili bi şeyimiz yoġ bizim. ġaynaøk suyu 

dökmeyiz hani yere. o zaman cinnē perilē haşlanırmış diye. o zaman cinnē şey 

olurmuş, anamız ıscaøk dökmeyin diye on kere sûledi. 

150 tırnaøkları genellikle topra gömün derler, yaøkmayın. 

fazla şeytme işin rast gitmez diye ûle derler hani. ananın bubanın ilencini alma, işįn 

rast gitmez diye. gene hiç duymadı øk biz.  

ġarşıki ağaç çam baş øka yoøk, kendimiz padem ekeriz, armut işde ûle şeftalilik şeylik 

bizim burlāda. taa ilerde alfat oluyo, yabani armut. padem çoøk var, her tarle kenarı  

155 pademlikdir. dut olur küy içinde, yemiş olur, erik olur. eken işde ûle ekilir. ûle belli 

bi şeysi yoøk. mezarlı økda selvilik. 

çeşitli kelime ve cümleler 

ıscacı økøkan: sıcacı økken 

manaf 

utansaøk: utanġaç 
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160 dada: bebek 

ana 

buba 

aġa 

maşaøkat: çile 

165 hıdelez 

ıscaøklamaøk 

bilāder 

ūlan sütten kediyi økuvmaz: oğlan økahramandır, sessizdir. 

eltiyin olu: eltinin oğlu 

170 çeşmeli çitlenbik 

afyon 

nofut 

suvan 

27 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Gülseven Erdoğan, 70 

Esenli 

Örgü, hastalık, hatıra, inanışlar, çeşitli kelime ve 
cümleler 

örgü 

1 bi de sı økı örerim iki üç sene giy tepişmez hiç. vay anam vay. balıkesirde, ipçi vā, 

buün pazar geliveri bizim bura. ōlum alıvarı bağa balıkesirden. ne bilem kim 

biliveri, on yaşımdan beri yapmışımdır. her işi yapdı øk, bayıra gittik, bāçaya gittik 

her işi yapdı øk, öldük økali. adam öldü, yedi sene oldu adam öleli. ne yapalım ġızım.  



 245 

5 alem bayıra gidiveri, ben evde ġalıvarına. üç günde dört günde bi çivt örün. eskiden 

çoøk eskiden iki çivt bile örûdüm günde. eski camlar bardaøk oldu økari. ben oya 

örebilim mi a ġızım. bizim zamanımızda oya yoøktu. eveli doøkunurdu eme şimdi 

düzen bile yoøk ġızım. hazır şindi her şey kāli. e yorġan, yataøk, çarşaf doøkurduøk ôle, 

çarşaf doøkurduøk. doøkurduøk işte bôle te cırt cırt, bi öte bi beri. çuvallı øk denirdi una.  

10 çoøk götürdü. halı satadı. ben çoøk sı økı örüverin de, tîze senįn şeylerin çoøk güzel 

oluvāri diyiveri. menekşe deyi gelin, ben bilmim. aaa ōlana daøkıvarı adını. kilim 

doøkunur, halı doøkunmaz. balıkesirden alınıvarı, doøkunuvarı hazır ip. yaz da öreriz 

økış da emme yazın örülüverimişte iki gündür örüveriz te bunu baøkam, buün pitmez, 

yarın üçü olcaøk. e bilemin ġızım, ne bilen ne ördûnü. ileri ço øk örûdük emme şimdi  

15 öremim. bu økışın zatı öremedim ço øk, bu yattı hep. 

hastalık 

ne bilem ciğerime hiç gitmedim filme filan taa. zatı bi senede iki senede ille film 

çektiriyom, bu yıl gidemedik hiç. çoøk hasda, üsürüg olursa gitcez heralde. ayda bir 

giderin doøktura. on beşte giderin, ayda giderin, çoøk giderin doøktura. şeirli ōlum 

baøkıvarı bağa, balıkesirde ōlum vā bi tene de. o emekli de, üstünden işte bize økarne  

20 çı økarttı, o baøkıvarı. hiç para vermem ben, muayane parası. özele gidersen verisin, 

haplarma hiç para olmayı. eskiden de vādı bizim günümüzde doøkdur ġızım. hiç 

bişeycik çı økmadı, hiç. film filan çektiriven hiç ciğerlēde hiç. yoøkdu yoøk, doøkdur 

yo økdu. zatı hasta olmazdı øk gençkene hasta mı olurduøk. evelden çay bile yoøkdu 

ġızım. var mıdı biz ġızanøkan yoøkdu ya canım. düver düver yā yirdik, şindi nerde.  

25 ada çayı boş yaprā… 

hatıra 
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økaşta gittim ne bilem ben hiş bilmim, økaşta gittim ura ben? aøkşamki yedimi bile 

bilmirim ben ġızım. adam vardı ya yalnız giden var mı. ġarı hiç gidemez. bi kerecik. 

ama biz ġalabalı øk gittik. ġalabalı øk çoøk ġalabalı øk gittik biz. bi haneden yedi mi vādı. 

yedi kişi gittik. iki biz adamnan, iki de ġız ġardaşlan ġocası dört, iki de damatlan ġız  

30 altı, biri kim vā. haa amcamın şeyleri vādı üç de, doøkuz kişiydik. urda pindik 

dolmuşa. ay bi dua oldu. dua yapıldı, pindik dolmuşa, hadi balıkesire. balıkesire 

vardı øk, anøkara, ġoca arabalara pindik ordan tenyareye haydi ciddeye indik gece. 

ordan işde hacılı øk yerine ertesi gün sabālan. otuz üç gün mü durduøk mari otuz beş 

mi, evde ġaldı øk işde göreve gitdik. vazifeleri yapdı øk yapdı øk, otele geldik, gece  

35 yattı øk. gece yarısında gene økal øktı øk, gene gittik...göremiyoduøk görmesini, hacılı økda 

adam olsa umreye giderdik belki, dursa şimdiye gitcedim. oluyo ama hani hiç 

gördûmüz yoøk. balıkesirde var aha økaç tane. mevlidlere geldi insanlar, e biz 

gitmedik onlā da gelmeri şimdi ġari. ben seni toyġarda bi hacı arøkadaş var, hamide 

de iyce ona benzettim ilkin gelirkene. kespıttan bi hacı varmış da yedi kere mi  

40 gitmiş sekiz kere mi, ben urda ġalcam, urda ġalcam. giderken ōlunan ġızınnan 

halallaşırmış. yedide mi ġalmış sekizde mi, her sene gitmiş. engeri ġalmış. gittik ye 

pazarlara gitmez olur mu, her şey aldı øk. her şey ne istersen var orda, her şey çoøk, 

burdan çoøk orda. ġadife aldı øk gelinnēn işde hepsine basma, ġadife, boncuøk, incik, ne 

alcan başġa. bi çuval hurma, iki tanker zemzem. sona da hediye alıvarısın, yaşmaøk  

45 alıvarısın. her şeyi gettik, ne gördüysek aldı øk biz ġalabalı økta….toplu toplu giderdik. 

damat çoøk gençti. økaç yaşında gitti o mari, otuz üç müdü? otuz üç. her yanı gezdirdi. 

basmadı øk yer bıraøkmadı. biz gene gidemedik. adam benm hastadı, her yere 

soøkulamadı eme gene vazifeyi hepsini yapdı tam… 

inanışlar, çeşitli kelime ve cümleler 



 247 

50 hıdrelez zaten bi kere gelir, ileri biz işe gitmezdik hıdrelez geldi diye. şindi hiç bilen 

yo øk ki. gözleme yapādı øk. höşmenim ġarıdı øk. şindi alem bi gün evde ġalmayi. 

hıdrelezi filan bilen yoøk şindi. gelene gidene yidirisin, kendin yirsin…. 

nası inancan nazara, hasta olursun oøkutursun iyi gelsin deye. şindi açcı øk elin ayān 

økırıldı mı aha buna nazar ermiş, økal øk oøkudam bi. alır götürü, oøkutur. gelin o økur.  

55 hastaysan oøkuyuvursun sana. benim ölen adam da una nazar dualarnı falan üretti, 

çoġ oøkurdu o. nazar oldu mu oøkuddurusun, økurşun döktürüsün. şurda økomşu var 

bizim. şindi hasda oldu mu bunnarı götürüm ben, bunnara şey tavası var tuz 

patladır, çat diye økafalarına döker, örter, økurşun döktürür. kimden nazar erdiyse 

økurşunda çı økar, ġarıdan mı erdi, adamda mı erdi deye. hasda oldunan canım emmez  

60 anasını, o zaman hasda denir. doøktura götürüsün. şindi doøktur vā, ûle şeye inanan vā 

mı. ûle daøkılmayı bi şey, evelimiş o. şindi alem ġızana bi şey daøkmayi. eskiden 

boncuøk, gök boncū, nazar boncū daøkılırdı. 

canım ıscaøk su da dökülür mü melāikeler yanar derler. caz caz yere ıscaøk su dökülür 

mü? 

65 tırnaøkları keseriz, her yana atmayız, gömeriz toprā. gice de kesmeyiz. 

ana baøk, soyun gel hemen økaøk ġazaøk giy sırtına, sesine baøk, şiiş. 

bi økomşuya gitti mi “hu mari evdemin” diye hayøkırız. 

nayle nenen: naile ninen 
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28 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Bedriye Öztürk, 67 

Hamidiye 

Hatıra, kırklama 

hatıra 

1 hani o zamana biz bilmoruz da anam ôle dedi, ninem felan hani ôle dedi. urlādan 

ekmekdir işeydir çı økarıvarılāmış gelene istemē geldîne napsınnā canım ya ya. unnā 

zatı ilkin burā gelirke, bizim burasının îsannarı işeylē, bayraøklā økarşılamā çı økmışlā 

unnarı, ġavurları, buradan yarı yoldan gelivorula gibi gelir bana annattı øktan sona. bi  

5 şey yapmasınnā deye bayraøklā çı økmışlā. çı økınca bu köve unnā bi aøkaret 

yapmamışlā. yapmayınca økılle vā şurda, økılle, onnā økarşı çı økmışlā, onnara çoøk 

haøkaret yapmış onnā. hani ôle duydum ben. ondan sona orda økari onnādan økari 

ġavur økırması felen te şimdi bile nalet onlā. ġavurlu økları ûle diyiverilē. hani onnā 

økāşı çı økmışlā. bizim onnā økāşılamā çı økmışlā bûle, økāşılayınca bi haøkaret etmemişlē  

10 hiç. de orda şiy bu emine yengem dedi, bizi aldı gitti de dedi, kesip yiceklēdi derdi. 

ya bilir o gene de ya ya biliyo o baøk çoøk bilior orlarını. ondan sona baøk demiş, bi 

bölük bunnā yiyip işceklē demiş, hani şey yapmayın demiş, ne yicek işcek bunu 

yavrulā demiş. emine yengem annadıvuru. onun şiy anası, bubası, ninesi. ninesi 

diyiveri økarik analarını torunnara. hayır hayır şey yaşarın emine yengem, çotur dede  

15 nine deyivurudun canım. hani økari geri vēmişlē. merāmete geldi de geri vēmişlē 

økarik dedi. annadıvarıdı şindik annadır. anam da ninem işte orlāda yimişlē içmişlē 

kesmişlē almışlā hani bi şey deyen omamış gene. ûle yani, duyuşumuz onnādı ġızım 

hani. kendi økari ben bilmorum orlarını ġızım annadan oldu mu. acı øk taa yaşlılā...vā 

da, vādı øk eme de o økada sı økı dildi. şindi baøk bi ġızan ġalmadı baøk, gidolā. hepsi  

20 gidoruz şimdi. bizim o zamannā işte arayan soran ōmadı. işiy rāmetli hüsmen aġa vā 

ya dayım şiy onun başı kel demiş. eveli yara çı økādı, şimdi yoøk onlā fatme. çı økādı 
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canım. o kel demiş, onu demiş oøkula almayın. bi de yazmayıvāmışlā beni, ġalmışım 

ben. ordan dēdi rāmetli ölmeden, dayın bırçaøk yolmā gidēsin baøk oøkula şey 

yaptırttırmadım  seni baøk oøkula yollatmadım ben. bi gün bırçaøk yoluveresin bana  

25 dedi rāmetli. nerde yoluvarıcam da hani gidēdik iyiydi gene. aġam gitti, küçük 

ġardaşlām gitti, ben ġaldım arada, hiç gitmedim ben hiç. onnā üçe üçe sene ikişe 

sene gitti gene küççüklē. aġam beşten çı øktı canım, o beşten çı øktıydı. hani ben 

gitmedim, hiç gitmedim ben. vādı oøkul, oøkul olma mı, benim zamanımda vādı hani 

gitmedim. ne iş yapcan, iş yoøk a. misir ekēdik, misir ġazmā, ufaøk, oynamaøk işimiz.  

30 iş yoøk fatme hani yani. şindi ġızannā nerde oynacaøk, oynamaøkta oynādı øk, işiy 

yapādı øk işte nolcaøk ûle ûle vaøkıt geçiridik. ha şûle on sekiz yaşında økaçıvādım bura 

ben nolcaøk. ondan sona tütün çı øktı ġali gene acı øk acı øk yapmā başladı øk. hani gençke 

bile, tütünlē acı øk acı øk yapāøka işte leşberlik, yapdı øk işey yapdı øk, şindi økari hiç bi şey 

yapamoruz işte oturoruz, aylaøk. çalışamoruz økari canım. napcan pis, süpürmek  

35 istiyoru, yı økamaøk istoru işte ôle ūraşoruz baøkam dünya işinde hani. te evelkinnen 

tüylēni bilemicem baş øka hani, taa ilersini bilmoruz hiç hani. anam dedi rāmetli. şey 

hani ôle dedi. ġoyuvā atike onnarı hadi ġabarsınnā. deŋişik be ġızanım, o zamannā 

baş økaydı, şindikilē gene baş øka. økaştım geldim bura, ben iki ay durdum, o durduøktan 

sona düün yaptı. te økar vādı benim dünümde torda. hani şiy evelki gibi saçın başın  

40 gene gözükmezdi, gene fes giyilirdi. şindi økafalā açı øk zatı canım. bizim o zamana 

ûle dildi. hani økapalıydı gene. ha økaştımı mı. økaştım bura gedim. ondan sona 

dedeyle økari ondan sona hasan aġama hayøkırdılā. ġoca...felen baraba ta sındırgıya 

gittik. sabaya da saba ezanında vādı øk ora ġaçtımnan. bi vādı øk, nēse økari o āşam o 

gün økaldı øk işiy yaşım küççük canım, on üç yaşım da. on sekizimde økaçtım da ana  

45 yaşım şiy nüfusta küççük. şindi ben oldūna bubam yazdırmamış beni. ircep de 

oluvādına, iki yaş aramız vāmış, onnā bile ekiz yazdırıvāmış bizi. de ondan yaşım 
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küççük geloru. bubam da hani bi şey demedi ırāmetli hani küçük deyip de hani geri 

bile alırdı hani gene. ordan yattı øk, ondan sona gölcüe geldik, gölcükten økari ordan 

bura onbaşı felan beraba geldik. baøk dedi ben sana dedi arøkamdan geldine dedi.  

50 şurdan yan yoldan geloruz a. gēme dedi, çocūn arøkasından ayrılma sen dedi, hani 

økanuna uyduruvārı canım. o da gene te ōlan evine yardım edoru onlā. nîse ondan 

sona burā geldim ben. økari bitta işte iki ay durduøk. şiy anam şiy etti, döşek felen. iki 

yastı øk, iki döşek, onnā doøkuma ġuruvādı bana rāmetli. he doøkudum, doøkudum gene, 

dine gene aya øklarĭmla gene kendim do økudum gene. ye do økudum da amma iki ay  

55 sona düün yapıvādılā. yani gelinlik bican urbalā vādı eveli telli telli vādı ya, onnā 

vādı, bi økat alıvādılā, işte iki økat basma, nolcek bi şey yoøk şindi. şindi çoøk ġoları. o 

zamannar az bi şey. niyse te işte ûle olduøk geştik, bu güne gēdik baøkam, bilmorum 

økari gerisini hani. hazırlı øk ne olcek işte doøkuduøk işte bi acik işte bi şey alıvādılā 

hemen, nolcaøk baş øka. eveli yoøktu ôle adet yoøktu zaten. şindi hani çoøk ôle her şeylē  

60 de o zamannā yoøktu hiç. tûle çanaøk çalālādı hani eveli hani ekip yoøk bi şey yoøktu 

hani işey yoøktu hani. onnāda çalādı øk oynādı ġızlā. ha ha de ya ya ûle oynanırdı işte. 

ġız da çoøk yoøkdu benim zamanımda fatme. hemen şindi aşeaba vā ya işeylerin, bi o 

vā, bi de ….økuruların. ondan sona zînep çavuşların, ben. ûle fazla ġız yoøk erişkin. 

mehtap abanın medine. onnāla barabadı øk işte biz. düünnere gelir gidēdik hemen işey  

65 yapādı øk hani. düün işte ûle oldu geçti işte ne yapam. türkü çağıriydik, türkü 

çağıriydik oynayan oynā. türkü çağırıvarıdı øk, onnā oynādı ben de çağırıvarıdım 

gene. çağıren dedim çağırtmazdı bana. 

yüzüklē çiçek açtı 

saniye ġocaya ġaçtı 

70 økaçmayıp da napcaøk 
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ircep ġucaøk açtı 

saniye abla vā, baøk şimdi, bu işi de şerfe yengem de gelmiş ya bura. 

aøkçalan çeşmesi gür aøkā 

üstünde ismail yatā 

75 kendim geldim hafız dayı 

penbe cancanlā yete 

deye çağırıdı biz de çağıriydik onnarı ûle. baş øka aøklıma geliveri mi. sûle… hepimiz 

bi ötekinnē de çağırı gene. ben çı øktı mı onnā çağırıvarıdı, ben çı øktına, onnā çı øktı mı 

ben çağırıvarıdım. tef felan yaptım, bûle tef çağırıdı øk gene. oyun kāşı kāşıya  

80 oynādı øk canım türkü sûliyelek yani økari şindi ne diyem 

anterisi aøk yarim 

dön ardına baøk yarim 

senin olmadīn yerde 

benim işim yoøk yarim 

85 unuduvarım mari. gülēlē bi de 

kırklama 

e dünya… ebeye hayøkırılā gelirlē, økadın olur bizim burada. baøk onnā, onnā gelirdi, 

hani şiy olurdu ġızannā. ondan sona göbēni kesē, yı økā, giydir. ondan sona økari 

yatırı. sandī, anasının yanına yatırı, anasını yatırılā. e nolcaøk baş øka canım. göbēni 

kesēlēdi de şey sona o göbek anasından zatı şiydeye canım daøkılı ya ordan kesēlē, o  

90 göbek de düşdükten sona onu alırsın cemiye götürü de atālādı bizim o zamana. şindi 

aramorlā ġızım onu. cemiye götürüverilē, oøkusun cemiye gitsin diye, ya ya ondan 

sona ora götürü atālā tabi göbē düştükten sona. bitta økali. ha tuzlama, ondan sona 
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göbē düştü mü tuzlarız. tuz atarız, her yaøkasını tuzlādıøk. ondan, onu dinnesin, onu 

dinnesin. bana çoøk atmışlā ġaliba, çoøk terlivorum ben de. şindi atmorula fatme  

95 tuzlamaya. heralde ondan be ġızım. acik acik atıverilē, hiç acik acik olur mu. bi 

pança bire bûle alabildîn økadā, bi bubasından anasından atāsın økari ġardaşından, 

yengesinden dayısından, dinnesin unnarı diye acı øk ondan acı øk ondan hani tuzlāøka 

atādı ebem. undan sona, tuzladıøktan sona işey økaldırıdı. yüklūn üstüne arøkasını 

dönēdi økaøktırıdı üç kere, te ondan sonracāzım ûle yapādı hani. sayi ablam da ûle  

100 yapādı di mi. ben unuduvarın bazısını, çoøk unuduvarın. eveli unutmazdım da økali 

unutmā başladım fatme. ondan sona yarı økırøkını yapāsın. yirmi gün oldūna yarı 

økırøkını yaparız. ondan sona suyu işey yaparız hani suyuna økaşı økla ölçēdik hani økırøk 

økaşı øk ġorsun, undan sona çıpılāsın onu yı økāsın. yatırısın giydirisin unu herşiysini. 

undan sona økari bütün økırøkını da, hemen yirmi gün sona bütün økırøkı olur. gene aynı  

105 ölçēsin suyunu, ondan sona ġorsun, yı økāsın gene. gene yatırısın, undan sona şiysine 

ha tuzlu suyuna sayi şiy atālā bûle sandīna atālā çiyiz yapsın ġızsa, çocuøksa arabaya 

götürülēdi, şiye götürülē, tālaya çivte gitsin diye. ûle yapālādı bizim. ondan 

sonacāzım økari bitta bütün økırøkını yaptına ondan sona o gün økari gidirisin hadi økari 

annannesine økari økırøk uçurmā gidēsin. økırøk uçurmā varısın ora, ondan sonacāzım  

110 gelirsin økari økırøklānız bitta yani. økari bilmen økari ûle yapādı øk. bıcı ġarsı esas bizim 

anamın…. bizim……küççükleri adı ya oncāz iri…ebe unnā bûle hiç gitmezdik 

şeere. şimdi ġızım ġarnını yarıp hemen alıvirilē, ûle yoøk, hiç yoøktu. yalnız bi şiy 

fatme, şiye mari te bu hüsen aġamın ġarsı alırøka işte oncaz işde duumāneye. toøktur 

yo øk evel, oncāz işte avır gitmiş benim bildîm, bi de fatme işte şeylerin, ismal  

115 dayının fatme. bi o gitti, bi de hocanın ġarısı vādı, şide durudu…. durudu o evde, 

hocadı adamı kendisi, o da ağır gitti, öldü. onnā işte, şimdi olsa økurtarılā. ilk ġızanda 

seni nası ġurtardı, sen de aynıdın. burē gittilē götürdülē økurtardılā, o toøkturlā vā. o 
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zaman yoøkdu ġızım, yoøktu toøkturlā o zamannā. e napcan, ölen ölürdü ġalan ġalırdı. 

gencecikkene gittilē onlā. hüsen aġamın ilk ġarısı işte o gitti. ya işte te ûle be ġızım  

120 ne diyem. 

inanışlar 

şindi bi økuş ötüvürü, vay aman ötüvürü aman ölcek vā bizim burada diyi, onnā hiç 

diyiverilē, ben ne bilem. onnā økafadan diyorsunuz, bi şeycik bile olmaz bizim dede 

hiç økanmaz ûle, onnā masal onnā der bize. aøklına gelivemoru îsanın canım, 

annadamoru. e ûle baøk hani bi. düün austoslānda økapıyı yāladı øk, bûle gelin almā  

125 oturulur, para atālā bizim daøkālā. şindik, o zaman da ûle de, ondan sonacāzım şiy 

gelin arabadan ine. bi somun ġuyuvarıdılādı una bide suyu dökerek somunu ekmek 

verilē o ekmē acı øk acı øk bûle burdaøkı îsannara daıdılırdı. undan sona suyu da bûle 

uslu dökelek gelir, geldikten sona økapıyı ondan sona gelir gelin yanıbaşında yālā üç 

kere, bûle bûle yālā, üç kere yālā, benim zamanımda ûleydi. ondan sona sā ayānı  

130 atāsın girēsin içeri, ateş başını öpēsin, orā para atāsın. økapıdan gireke de atıvarısın, 

baøk gene ben unuduvarım şiyleri. ondan sona orā atāsın orā atāsın girēsin, ondan 

sona økari çı økarılā, oynāsan oynāsın acik, geç olduna økari gelin çı økmayıvarıdı 

bittaya. hani ûledi bizim adetimiz dûnümüz de hani. iki āşam økına olur. gelin düzēlē. 

hani ondan sona iki āşam iki gün oynālā burada bizim. hep ûle gidivarı zaten hep di  

135 mi fatme ûle gidivarı. şindik salon yoøk bizim. salon yapsınnā da bi āşamda bitirilē 

mi bitirmezlē mi bilmem fatme di mi. ya. işte tûle be ġızım eveliki adetlē ûle hani 

bizim zamanımızda, şindikinnē økafa açı øk saçı øk, başı miydanda. benim ûle diildi, 

bûle fesim vādı, iresim çektireydik o zamanna, şimdi baøkālādı, şaşālādı. 

türkiyedekilē hiç bilmiyolā onnarı. eveli tûleydi. işey burdan uurladiyne daøkılır,  

140 önüne daøkāsın telini. şindi ben turda, şurda oturuvurun taa gelinke økar vā, økıştı 

benim dünümde. de urda oturuke feride ebla geldi de aman elini öpmē. gelin ufaøk da 
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olsun büyük de olsa elini öpēdi. økal økam økal økam dēkene o îsana økaøkmadım ben 

şindik. hiç unudamacan, orda oturuvarı. düün diye gēmiş...diye gēmemezlik etmese 

ya de mi, yalnız bura anamına çoøk gelir gidelēmiş ya gelirlēdi onnā bura, da  

145 geldilēdi işte ûle. økış di mi bura bu soba vādı, tora küçük eve bene beş altı çiyizim 

vādı, serivedilē yoøk satı be ayol. yu økarı økarı çı øktı øk urası boş, bi hasır burada baş øka 

bi şey yoøk. yüklûn perdesi bile yoøk hiç. ben şindi bu, bu evin içi benim gelin 

evinden, o zamanøkından økat økat iyi şimdi. ha ġocaġarı evi şindi di mi. yoøk bi şiy ôle 

halıdır kilimdir hiç yoøk be ġızım. adet yoøkdu o zamannā, bizim zamanımızda. niyse  

150 perdesiz, bi økat sona yapdı øk, gerdik. iki ġat yataøk zatı, üç bile diil canım. şindi dolu, 

kendine oloru, çocuøk evi yapıvarı, çoøk oloru. şindi. aysel geldine emme şindi benim 

üç tene, bi tene düştü, iki tene de mezarlı økta vā ġızım, altı tene oldulā. üç tene şindi 

burada benim, iki ġız bi ōlan. bu gelinim işte, öteki de bunun ġızı, u da abamın 

gelini. ben ġoca bi neneyim ġali. gelinimin gelini vā. ya økari ihtiyarladı øk ġaliba di  

155 mi. ben ali ihsanı askere gitmeden everdim eveli ûle hemen hemen düünü yapdı øk. 

nihat oldu işte gelinin şeyi, o on günnüktü askere gitti. on günlüktü oldūnda ġızan, 

çocuøk oldu ilkin. e askere vādı geldi, nabalım işte dede iki buçuøk sene durdu asker 

benim, çoøk durdu bi altı sene, yedi sene durannā ōmuş ondan önceleri. şindi økari 

askerlik azaldı canım. ya îsannā çoøk, o zamannā økıtmış heralde daa çoøk çoøk  

160 yaptırılāmış. 

hatıra 

üç çocū bi de ana buba, şimşirik. tütün dikmē gittilē de kölgede bôle, meşenin 

dibinde talın dibinde, orda bi düşüveri. orda yanıverilē. āşam oldu, bekle allām 

bekle yoøk. aman arama çı øktılā gittilē. bi de baøksalā orda ateş vā yanıpdurulāmış. 

gündüz de fatme yanāmış onnā ya. ha gündüzden oldu zati, ikindiden eveli oldu o.  
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165 ġoca yoldan hep arabalā bile görmüşlē, şöferlē bile görmüşlē, kāşı geloru bu tarafta 

yol bu tarafta ġalara, ûle hep görünmüş. az taa ūramasa kül olayazmışlā, ġara kömür 

olmuşlā ġızım hepsi. hiç îsandī belirsiz satı. oldu gene ya oldu. evleri ġalıvādı. 

candarmalā geldi baøkam nesi vā nesi yoøk deye, allān bi tarnası bile yoøkmuş evin 

içinde fatme. bitmiştir. ben de sandīna baøkam fatme dedim baøkam yuwøka  

170 ġomuşlādır sandı økda mandı økda bi şey yo øk, giydikleri sırtındaymış. gene aç 

durmazdı, gene sofralānda gene bulurlā yirlēdi. yo øk ki canım ġalaba. buba bi yana 

talan. ana bi ana nası eyi baøkcaøk ġari. allah da ûle yaptı onnara gittilē şimdi ġızım 

işte ya. beşini birden ûle cenazelerini ûle ġoydulā ġoydulā götürdülē bir bir. ġapġara 

diyolā. ali osman beklēmiş orda kimse ġalmadı diyo fatme. cemiye indirdilē zatı,  

175 bura indirmedilē eve. anası geldi, dışta anası, gēdi, o bile geldiydi. hani bôle olduøk 

işte te bôle. gene halime yengem gene gene bile iyi dayandı fatme mari di mi. ama 

napsın dayanılcaøk, çarelē yoøk ûle ya allahtan, allahın emri økari ûle olmuş. allahtan 

gelene ırazıyız ġızım, ya. 

hatıra 

şiye gittik de şeye felen gittik de şeye felen vādım ben camiye. hısımlā vā bizim  

180 hısımlā vā orda bizim ġaynam o taraftan gēme. bu bozġunluøkta gelo ġaynam, geloru 

da bi ġız ġardaşınna bi çocuøk ġardaşı gelivirile bura bu köye bizim. bu ġa burda 

dayım vā o da öldü ya anam da öldü, ġaynam ordan gēmiş. orda ġardaşının 

çocuøkları vā, ġızları vā, onnara gittik biz. bizden ġocamannā yoøk zatı şindik, onnā 

hepsi ômüş, yamen dayım, mıstava dayım vādı onnā orda hani, ibram dayım, onnā  

185 yo øk. bi bayise yengem vā fatme ama evde yoøk o da şiyde bursadaymış o da 

ġızındaymış. orda duruvarı. bi to ġāmış büyükleri, hani acı øk taa küççükleri vādı øk, 

beş, dört beş, dört āşam ġaldı øk orda. ordan gelirke beri, çanaøkøkaleye gēdik, ora 
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düzlük yere çı øktı øk ûle her yaøka. amma şehitlē ben diyom sûle su duvardan te bôle 

fatme, sen vādın mı? ondan sona fatme, şiy, şûle baøktım da aynı birisi baøkıvarı,  

190 cannı gibi gedi bana. amcana dedim, amaney ge ge dedim bura cannı mı niy dedim 

baøksana, baøk ora dedim. cannı gibi baøkıpduru. gene allah tarafından gene ûle 

gözükürmüş, ya ya onu herkez ûle göremezmiş onu. cannı gibi baøkıpduru ûle, 

iresimlerini yapmışlā ûle, hiykel yapmışlā ûle pabuçları tüfekleri elinde, ondan 

sonacāzım mermilē elinde bûle ġoluna almış, ġoluna almış mermiyi bi ġucaøklamış,  

195 kim nasıl avır diyon, nasıl tutmuş onu bilmem. allah økuvet vēmiş heralde. ya ûle 

gördük urlānı gördük ûle te. ya işte ġızım ni yapıvıcan ordaøkılā işte yani şeymiş, 

şeyit. mezarlı økları hiç belli diil fatme, bûle taşlā vā ama yazılı üstleri, bûle bi hal øka 

bi de orta yanda vā. onnā hani mezarlı økları, zatı çam öteleri. bi şûle ġavurlā da 

vāmış a barabar a. zatı deniz ġıyı ya canım, şûle hemen kāşısında fatme hemen  

200 şeyde, çamīn içinde onların mezarlı økları. onnā bile gelilēmiş ziyarete. edirneye 

ya økın zatı onnā. şavı økları gözükürmüş orda. hemen bi vilayet vā hemen, ora geçti mi 

öte tarafı ġavur økari bi daya. bize düşman işte onnā. o çanaøkøkalede, orlāda, denizlē 

şiyapmış bizi økurtarmış. onnā olmasa, hani çoøk ölen olmuş. sındırgılı bile vā bi tene 

fatme. yazısı sındırgılı dedi. yazısı sındırgılı didi. vāmış, ha her yerden vāmışlā onnā  

205 ayrı gitmemiş. onnarı ayrı şeytmemişlē heralde. bizim şiy türklē ayrı ama 

mezarlı økları hep belli diil. hali økopter bile inordu ûle. deniz şûle mari fatme şûle bûle 

deniz bi yandan bûle düzçecik burası bunun. allahım yarabbim urası derin de urası 

niden didim. allahın işeysi di mi. te urlara vādı øk gördük biz, taa baş øka yerlēde vāmış 

amma bûle maaralā vā bûle şiyleri açı øk, giri giriverilēmiş yer altında görülüpdurula  

210 økapıları. urlara hep saøklanmışlā. ya o zamannā işte cenabı (sen içsene hazel) 

ırahatsız da baøkam hasta olmaøktan hiç yimemek iyi. habibe yengen gēmicek mi? 

yemek 
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tarna pişiriz bulġurulā økatı øklarız, yuurtlarız unu samsaøklarız. ıspanaøk yimēni de 

yaparız ûle. ûle onu da samsaøkla yuurtlarız. onu bilmerilē. urumelide gelinnē dedim 

de ben. tarif ettin de ben yaparım yengem dedi. yaptı mı bilmem taa. domatalā da vā  

215 taa yapılcaøk gibi de elimiz dîmedi, gezmē göttülē bizi. ben ona pişirivicēdim gene 

de. hani bürülce yemēni, ondan sona pilaf yaparız, çorbasını şēriye çorbası, o çoøk 

gidoru ben de onu bı øktım iyicene. hep aynı değişiklik olsa di mi fatme? 

deniştirmorula be. hep aynı yemekleri yaparız ġızım, ha, çoøk çeşint yapmazlā gene 

di mi? orda da ôle gene hazel. şindi çorba yaptılā bizim fatme gittik e, undan sona  

220 bûle økıstı diyelā ona bile ona bilirsina. mor patlıcanlā soyuvarılā, döşeyivarıla. unda 

ġıyma içine, undan sona onu pişiriverila. ondan sona tavuøkların bacaøklarına 

bûle...fırına sürüverile ötekini de pilafı yaparlā işte. baøklava vāmış işte zatı 

baøklavayı bitiremedik...her ya øka baøklava. hanı unnādan yapmışlā hep baøklavaları. 

undan ġoydulā hep orda bize. aynı yemeklē vādı øk biz de ûle. ben de dedim de bûle 

bûle  

225 dedim. yeşil patlıcandan biz bûle aş yaparız dedim ben ıramazanın ġarısına. ben 

dedi yenge dedi yaparın onu dedi. ben tarif ettim ona yaptı mı bilmem ben  geldîne 

økarik. ha sormadım bittaya. 

ya, şindi çorbasını yaparız. şeriye çorbası ġızım yāla, ondan sona işey et aşı pişiriz. 

patatis ġoruz içine. undan sona pilaf, pirinç pilafı yaparız, onda hoşafı olur yanda  

230 yahut ta ha salatası olur, datlısı höşmelim alı… bazı økadayıf ıslālā. işte onnarı 

yaparız hep. te onu yaparız biz işte. ġızım bizim zamanımızda keşkek bişiriz çorba, 

ondan sona ġabaøk bişiridik. ġabaøk yeme yani datlı yerine. undan sona ta baş øka taa ni 

yapılır bilmem ki. düülür ġızım o, ġabından ayrılıyo ya yı øka paøklāsın, ılcaøk suya 

atāsın ġazanda pişirisin. økatı øklāsın onu. ondan sona økari küçük çanaøklara ġor ġor  
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235 yirsin. işiy de olur, nuut yime de olur. onnā fasille olur bazı. ûle yapılırdı onnā o 

zamannā, şindi økari økaøktı da hemen pişirilēse gene yuurtlu yemek yapıvarılā, 

çorbasını, pilafını, et aşını, datlısını, hoşafı, salatası işte unnarı yaparız. soyādı øk 

durādı øk onu, sarı ġabaøktan bile yapādı øk, aøk ġabaøk olsun sarı ġabaøk, şekerini atāsın  

240 onun datlı yerine onu ġonurdun. bi de şey yapılırdı hani yuv økadan da saraylı 

yapādı øk hani, saraylı yapılır yuv økadan da. yuvøka yapāsın, pişirisin onu sacda. 

yazāsın, unu iki üç hamur pişirisin onu börek, ondan sona økari şekerli su yapāsın. 

ıslāsın onu økapāsın, datlı. unu gene saan dolusu ġurduøk. yinmoru şindi datlı 

yinmoru. onnarı yapādı øk. gene şiyde keşkek pişēdi ya bi de börek yapılırdı. unun  

245 hoşafı vā mı yoøk mu gene orasını bilemicem.  

doğum 

burdan da bi yumurta ġordu, geçiridi onu çabucaøk oluvāsın ġızan diye. ilkin suya 

gidēdik biz. ārı tuttu mu suya gidēsin çabuøk ōsun ġızan diye. gittim ben økaç … 

baøkırlālan su gettim omuzlarımdan. 

29 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Fatma Öztürk, 49 

Hamidiye 

Hatıra 

hatıra 

1 bin üç yüz doøksan üçte üç kişi gēmiş burē. hani şindi şindiki økullanılan milādi 

taøkvime göre diil. üç kişi bulġaristandan, bulġaristanın şiy şehrinden niy o, 

osmanpazarı şehrinden üç kişi geliyolā. buna māmud hoca, velağa, ġara hasan 

denilen üç kişi gēmiş ilk önce unnā bura oturmuşlā, yerleşmişlē. ama bu yıl, bu  

5 taøkvime göre økaç yapıyo onu hesaplamaøk lāzım baøkıp da şindi ona göre. 
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bi tek mezar vāmış bu küyde en økalaba sülālē de bu şindi velilē, velilē delē bizim. 

belki hiç hane yoøk dimektir şiyde, hanede olmadı øk kimse. 

30 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Hazel Öztürk, 45 

Hamidiye 

Hatıra, inanışlar, 

ölüm 

1 …çekelē, ayaøk parmaøklarını bālarlā. yamılmasın işeyapmasın, ġanı şişmesin diye 

ġarnına pıçaøk ġorlā. baş øka ne yapıvarılā? millet toplanır, bilennē kefenini kesmē 

girişirlē, suyu ġonur. ondan sona oøkunur acı øk cenaze gelince. toplanır di mi? 

tebarekesi oøkunur. tebareke oøkunur yedi āşam da. sona økırøkı yapılır. økırøkında havla  

5 yapılır, daılır. ellikisi olur, yılı olur. økırøkında helva ġarılā, elli ikisinde yemekli 

mevlid yaparlā. bi de o suyundan içirilē, økorøkmasın, hani avul içinde gice işiysini 

görüp de økorøkmasın, gözünün önüne gemesin deye onun yı økandī sudan içirilē de mi 

økazandan alıp da. yedi āşam gene öldü yeri şavıdırlā. yapālā unu gene. heralde ruhlā 

gelirmiş, ġaranlı øk görmesin deye. canım işte bu gece āşamdan öldü o gece yalnız  

10 bıraøkılmaz. başına bôle yaøkınnarı oturu başında. hani yalnız, ûle yalnız odaya 

økapanıvāmaz. ġoyun keçi ûle hayvannādan. mevlid oøkutcan denir, hayvan kescen 

denir. o adaøkta yalnız şiy ev saıbı yimeyivarı. bûle āzına böcek olur bi şey olur yana 

deye  

inanışlar 

ay yenisinde suvanı samsaøk ektîne ġurt kesēmiş. ay on beşinden geçtikten sona ama  

15 gök ayın eski ayın. 

buydey, adem aleyisselam neden atmış cennetten allah. şiy çiy buydeyi yimiş, 

onnarı ûle deyiverilē, ne bilem biz. çiy buydeyi pişirip de yi. çiy buydey yinmez 

bizde. 
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yel çalmasın diye bulundurulā. 

20 ıscaøk su hiç atılmaz şindi cinlerin üstüne gelir de. 

31 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Habibe Keskin, 53 

Hamidiye 

İnanışlar 

inanışlar 

1 ni økah olcē zaman yeni geline ni økah olcē zaman dümelerini çözdürülē. 

önünde ne ġadan bûle çıtpıtan ilîn dûmen vāsa unnā söktürülür. sonadan mus øka 

falan ôle bi şey olmasın diye. o burada vā, o yapılıyo, her hoca ni økaı yapılcā zaman 

ôle oluyo. hiç ilikli bi yersi ġalmaz. 

5 dilimin tersi şey yapāsa misafir getirir, şüküre økal øktı deriz. o baøk esas, onda misafir 

geliyo, ben onu. şindi yemek yirkene bôle āzından bi yudum økırı øk düşsün ekmekten 

ille muhaøkøkaøk çoøk sürmeden hemen bi kimse geliy bize. 

ufaøk bebeklere nazara gēmesin deye aøkletleri kilotları ters giydirilir, onnarı da yapiz 

torunnara. 

10 çetlebik de yörüklē vā bizim. evel yapiyladı da şimdi yapmiyla ġari. 

küçük testi olur, ibrik olur. küçük boncuøklanır, küçük yaparlā nazar geçmesin diye o 

da olur. daa önceden olurdu, şindi ġari…duasını yaparız. duası vā, oøkuduruz 

32 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Zeynep Karagöz, 52 

Hamidiye 

İnanışlar 

inanışlar 

1 ha, hava güneş ardına baøkdı, yarın sıcaøk olcaøk deniyi ihtiyarlā. 
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orda işte ġava şeye ġış olcaøk yaz olcaøk deriz. āşamlā öttüne, ikindile āşam 

namazının arasında öttüne o zaman yarın økış olcaøk deriz. 

ibriklē su gidē, cenazelē bile aha burada oøkudulur, yasin oøkudulur. bi ibriklē su gidē  

5 cenazelē bile, bûle hocalā onu üstüne dökelē ni…şeytmezse hani o evelden olur. 

döngelleri diyi, bire başları önceden oluyo ya. onnā ille oluyo ya hindi, ûle hani lale 

gibi bi şilē olmuyo. økali onu isteyip de mi yaptırıyolā ôle taşçılā mı yapıyo ġari 

bilmem. 

bûle ġızların saşlānı kestine ġavān dibine gömelē uzun olsun saçları diye. ûle denir. 

10 cenazeye baøktırmazlā di mi ayşe, sarı, beŋizi sarı olur ġızanın deye, hamilesen 

meftaya öldûne baøktırmazlā. 

gece saøkız çîneme, ölü eti çînesin dēlē, 

mus øka işte ûle bulundū şey yapıldī zaman suya atarlā onu da, suya işey yapālā. 

økapaøktan yemek yeme nasibįn økapanır diye yidirmezlē 

15 eveli mari hindi düğme işiy dikēkene āzına ip økıstırılā di mi, dikiş dikēkene. 

nazar ōmasın diye asālā ağaca bi şey di mi, ezip de yımırta økabı øklānı asālā 

bir önceki cenazeye misafir økarşı geldine de onda ille cenaze çı økā dēlēdin. misafir 

økāşı geldine cenazeyi økabirine götürükene. 

33 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Bedriye Öztürk, 67; Fatma Öztürk, 49; Hazel Öztürk, 
45; Habibe Keskin, 53; Zeynep Karagöz, 52 
Hamidiye 
Çeşitli kelime ve cümleler 

çeşitli kelime ve cümleler 

1 çıraøk çı økarmaøk: evlenmek, yuvasını økurmaøk 

şifre: şive 
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maşrapa 

ibrik 

5 tete: teyze 

aġa:abi 

abla 

bittîne: bitince 

manaf, pilav 

10 ısıranġı: ekmek yaparken hamurunu kesen araç 

gelirke 

ġolu çı øktı 

üşürün: üşürüm 

hacamı:acemi 

15 çeşint çeşint: çeşit çeşit 

yüreği ılımaøk: økorøkmaøk 

eski pazar: pazar 

pazar: perşembe 

havla 

20 bi tenesini sûleyivē baøkam hadi. 

önce içinden bi şey yap de sona ġonuş dışından, tasavurla önceden. 
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34 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Dudu Deniz, 80 

İskele 

Türkü, masal 

türkü 

1 yaşımı da söylettilē bene yaşımı da. eveli yunan harbinde burē yunannā gelince 

ġadan izmirden denizli tarafına yolda gidiymiş. yunan asgeri bi gelini götirimişlē bi 

kövden bi köve, gelin götirimişlē bi kövden öteki köve atın üstünde. baøkmış yunanlı 

subayı gözel gelin, askere buyuruvumuş asker aldinen aşırıvemiş yunana. orda iki  

5 dene ōlu ōmuş dourmuş ġarıcaz undan sona gelmiş denizin ġıyına gelmiş denize 

türk balı økçıları varımış. balı økçılara dimiş siz türkiyeden misiniz, beni demiş 

götseniz ya, türkiyeye ġaçırsanız ya. ġaçıram demişlē ne zaman gelin. felan saatta. 

gelmiş amma çocuøklā ġıyından ayrılmamış. urdan bilmişlē, ġayığı geçēken 

çocuøkları şiy dimiş ġavur toumu çocuøkları mı getirdi dicen türkiyeye gelince demiş,  

10 denize atıvımış. undan sona 

elma attım deŋize 

geliyor yüze yüze 

atma anam deŋize 

dönerim dininize 

 

15 yımırtanın sarısı 

yire düştü yarısı 

on beş yaşıma girmeden 

oldum yonan ġarısı 
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yumurtanın økulpu yoøk 

20 gözlerimde uyøku yoøk 

sür ġayı økçı ġayığını 

yonanlıdan økorøkum yoøk 

 

arabamın urġanı 

tellidendir yorġanı 

25 nazifenin çocuøkları 

balı økların ġurbanı 

ġarıcaz bura geşmiş ama çocuøklā gitmiş denizde boğulmuş çocuøklā. hunnarı ben 

çocuøktum bôle dinnedim ben yonan gidince. hemen undan sona hinci geçem gelin 

övmesine 

30 evlerinin önü iğde 

iğdenin talleri yirde 

senin anan ġara yirde 

böyle ġızlar gelin mi olur 

olur ama melin olur 

 

35 ġazan ġaynar daşin diye 

at kişiner ġoşin diye 

gelin ağlar pincen diye 

böyle ġızlar gelin mi olur 
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olur amma melin olur 

40 undan sona istanbulda da bi ġızın biri subaydan gebe olmuş. undan sona gebe 

oluncā ġadā eveli hinci aldırılā, u zaman yoøktun bi şiy almaøk sürmek yoøk. dourmuş 

ġızcāz ġalan. türkü yaøkdılā çağırılādın kövde. 

 

samanlı øk depe depe 

neriman subaydan gebe 

45 doøkanmayın nerimana 

bursadan gelcek ebe 

 

ortaoøkul şanlıdır 

subay deli økanlıdır 

doøkunmayın nerimana 

50 neriman iki canlıdır 

işde bu ġadā. kövüm iskele kövü. ondan sona  adım dudu deniz. sekzen yaşındayın. 

iki oğlumla bi ġızım vā. ōlanlān ikisi öğretmendin savaştepede oøkudulā. ġız da 

almanyaya gitti. almanyada. 

masal 

üC ōlu vāmış beøkar durarlāmış ôle. biri kelmiş, biri de uyuzlu, biri de sümüklümüş.  

55 sümûnün haøkøkından gelemezmiş. undan sona hadi biz bôle durcāmız mı demişlē, 

evlenem. dünürlû gidem evlenem demişlē. undan sona gitmişlē, ġızın evine vāmışlā, 

otmuşlā üçü bir. neye geldiniz dünürlē geldik emme. ôle ōlanlā oturmuş ama bu 
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gidişmiş birinde uyuzlunun . ötekinin de sümû aøkāmış. bôle hinci gidēken 

tenbîleşmişlē. biz demişlē bircezimiz kel, bircezimiz uyuzumuzu söylemim.  

60 økaşınıyim demişlē duymasınnā görmesinnē undan sona bircezi dimiş kin bubacı øk 

bana dimiş bi külek alıvāmış dimiş. külei økafama giyivedim demiş kel kelini 

økaşıcaøk, şôle yaptım demiş denk gelmedi şôle yaptım denk gelmedi. şôle 

yapıvādımdı denk geldi demiş. bi kelini økaşımış manacaøk ondan sona uyuzlu da 

demiş bubacı øk bana çarşıdan bi çeket alıvāmış demiş geydim denk gelmedi demiş  

65 şôle yaptım denk gelmedi bôle yaptım denk gelmedi demedi demiş şôle yapıvādım 

denk gelivedi demiş. urda u sümüklü de sümû aøkāmış bôle şiy demiş u da vallā 

hepsi yalan billā hepsi yalan dimiş, u da sümûnü silmiş. u da yalan dimiş bu da 

yalan dimiş. hem sümûnü silēmiş sizin laflā yalan diye. u da sümûnü aøkıtmış. işte bu 

økada 

masal 

70 üş bilader vāmış, üş tane ōlan. biri kövde ġāmış burada. ikisi de bigadiçe göçmüşlē, 

urē yerleşmişlē. undan sona çifte gidimiş burada kövdeki økalan. ġarı dimiş, 

şeytanmış adamaøkıllı adam şeytan diymiş. ġarı dimiş biladerleri aldadam mı dimiş. 

nası aldatcaz adam, dimiş. iki dene davşan tutmuş, unnān birini burē bālāmış birini 

de çif sürimiş tekne çamda unnā ġalan bigadicden gelcekler burē. davşanı bālamış  

75 hurē ġıyına. gelmişlē. selāmin aleyküm, aleyküm selam. bilader napin? çif sürin 

dimiş. di u niy dimişlē. benim el ulā u dimiş, hiş davşan el ulā mı olur, aldatcek 

unnarı. undan sona, ne yapiy u, demişlē. el ulā sen hinci ne yapıyon. hinci ben 

burdan dimiş, ni söylesem dimiş, gidē yengenize sôle dimiş, benim işimi görü. ġız 

halbuki gidēken de ġariyi tembihlemiş. ġarı dimiş, āşama biladerlē geli, biladerleri  

80 aldıdam unnarı dimiş. çorba yap dimiş, fasile bişir, falan bişir feşman bişir, 

tenbîlemiş aşları. undan sona vāmış davşanın ġulāna, el ulā dimiş, git eve dimiş, 

yengene sôle dimiş, çorba bişirsin, fasile bişirsin, felan bişirsin feşman bişirsin, sôle 
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de demiş biladerlē geliy dimiş, bu āşam yicez, git yengene sôle dimiş. habarı yoøk 

dimiş biladerlēden dimiş. aslen biliymiş unnān gelcēni u, undan sona gelmiş davşanı  

85 ġoyuvumuş. davşan fınnadı kitti. nere kitti kim bili, davşan hiç eve mi geli. undan 

sona gitmiş gelmiş. avşama gelmişlē. hep aşlā olmuş. görünize dimiş, davşanın biri 

de burda ya, bālı ya, aha baøk dimiş, geldi burē yengenize sôledi demiş el ulā benim 

baøk bu da bālı, dimiş, bağlı burda dimiş. biri de burde ye davşannān, biri de kitti 

bayıra. ondan sona baøk ni yimî sôlersem dimiş hepcini yapmış dimiş, sôledi dimiş.  

90 le bize sat unu. ule dimiş, ben işimi görüpdurun, satāmın ben unu dimiş. ille satcan, 

ne ġadā alcan? yüz millona. almış davşanı vāmış hince biladerlēn de şeherde evleri 

şiy dükkannarı vāmış. biri burde biri dee urda. vāmış ġulāna bircezi. git dimiş senin 

dükkanına bu büyük ağanın dükkanı, bu güççük ağanın dükkanı, biribirlēni 

biladerlēn dükkanını davşana sôlerlēmiş. niyse sôlemişlē. ben ġarı gidin dimiş āşam  

95 dimiş yemek bişir, ben ġānımı doyurmadan gelin yimekleri yapĭve, gözleme yap da 

demiş el ulānın arøkasına sar da yolla dükkana. ben una dükkanı gösterdim. dükkanı 

biliy dimiş. undan sona vāmış ġarı. yapmış, peynir ġomuş, şunu ġomuş bunu ġomuş. 

davşanın arøkasına bālamış da økapıdan dışarı çı økarıvımış. el ulā ya ġalan kimbili nere 

kitti. adam āşama ġadā dükkanda acından acından gebereyazmış. ne  

100 oldu. āşam gelmiş, ġarı ben acımdan gebercen, el ulānı niye yollamadın. aman adam 

dimiş, sen kittin ben hemen yolladım unu dimiş. arøkasına sardım da dimiş. ah bizi 

aldattı dimiş. keranacı aldattı bizi ya dimiş. davşan kitti dimiş. niyse ġarı davşanı 

ġaçırdılā unnā dimiş, hinci gene gelceklē unnā burē dimiş. getmiş bi eşşē vāmış. 

eşşē altın yutturmuş. küçük sarı lirelēden eşşē yutturmuş. undan sona gelmişlē buna  

105 şi demiş noldu bilader? el ulāyı ġaçırdı øk biz demişlē. ġaçar ya, siz bi gözelce 

söylemiyince tük økannarı annatmadınız herive dimiş. şiy dimiş eşşēn yanına gidim 

ben dimiş. benim eşşē dimiş altın … dimiş. ondan sona le deme bilader altın 
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…demiş. baøk gidemin hadi dimiş eşşēn yanına vāmışlā, ...lānı baøkmışlā içinde şiylē 

çı økiy altınlā. eee ûle bilader, bu eşşē bize sat, her gün altın...biz zengin olam.  

110 ondan sona ülen dimiş, altın … eşşē ben size veremin hiç dimiş. deli misiniz siz 

dimiş. vimem dimiş. ille satcen bize, økaça vircen? bi millara. eşşē satmış bi millara, 

ġarı dimiş hinci eşşē öldürülē. benim eşek demiş bi ġazan suy ġocan bi ġazan da 

arpa, sabā ġadā altını yığā dimiş. aldatmış gene unnarı. vāmışlā bi ġazan suyu 

ġoymuşlā. bi şiy arpa, eşek yimiş yimiş şişmiş gebermiş yı økılmış eşek økapının  

115 ardına ayaøklānı dayamış. gelmişlē gene. ah dimiş gine aldattı bizi keranacı gene bizi 

aldattı dimişlē,. undan sona gelmişlē, bilader bizim eşek öldü ya. len demiş. ôle mi 

hiç baøkmadınız eşşē de öldürdünüz dimiş. aah dimişlē arpa ġoyduøk, şiy ġoyduøk 

dimişlē. baøkam gidem. vāmışlā. økaøktırılā økaøktırılāmış eşeğin arøkaları gebermiş, 

dayanmış arøkası. bôle økapının yanına baøkarlāmış eşein gözleri şılarmış. altına şıli  

120 dirlēmiş unda da aldattı. gelmiş tekirar ġarı dimiş hinci onnā eşeği öldürdülē dimiş, 

gelceklē dimiş. bi kere dimiş nası yapcaz. bi şiy boyalı suy ġoymuş dağarcın içine, 

laylonun içine boyalı suyu ġoymuş ġarının ġarıyı döşē yatırmış ġarısını. döşē 

yatırmış dan boyalı suyu da ġıyıya ġoymuş. ġarının şiye laylonun içinde poşetin 

hemen gelmiş içerden, ġarı ġarı biladerlē geldi økal øk yemek yap. hastayın ben  

125 økaøkamacam. ülen ġarı økaøk biladerlē aş mı ġalcaøk, økaøk yimek yap yisinnē. ben 

økaøkamacan. ġarı keserin seni dimiş. kesēsen kes økaøkamıcan ben, ġavıllı ya ġarıynan. 

gelmiş şiye deyivimiş, akmış bôle ġan al al olmuş, ġanı döşekden dışarı aøkmış. 

boyunun yanına vāmış azcı øk kesmiş. düdük vāmış sergende, düdû almış gelmiş. 

düüüt düüüt økal øk, üstüne vāmış ġarı. anam dimişlē, ülen ġarıyı kesdin cannandırdın  

130 yavı énki düdû bize sat. ben dimiş iş görüp durun o düdû size satamın dimiş, 

satmam dimiş. ülen ille vicen u düdû bize. biz sinirlendik mi ġarları keseriz, 

canlandırız demişlē. undan sona niyse buna düdû zorla āmışlā elinden parayna gene. 
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ni ġadā bu. bi millar. unu da almışlā, gitmişlē gene şeere vāmışla. ġarları yine aynı 

ôle yine döşē yatırmışlā. ġarı økaøk. økaøkmacan. kescen seni. kesmişlē ġarları, ikisi de  

135 kesmişlē ġarları. düüüt düüüt bi şiy yoøk, düüüt düüüt bi şiy yo øk. ġarlā økaøkmiy. 

undan sona aah aah bizi keranacı gine aldattı dimişlē. üC oldu aldattı demişlē. suna 

vādı øk mı dimişlē bu ġadā çuval almışlā, ġocaman çuvalın içine hemen ġoyam 

demişlē, denize atam gelem ondan sona. ġarı dimiş bittim halallaşam ġarsına. 

halallaşmışlā ikisi, hemen gelmişlē. beçcer biri tutmuş çuvalı açmış, biri tutmuş  

140 içine tepmiş. böyükleri imiş ağabeyleri ağızlānı bālāmışlā, umuzlāna almışlā, atmā 

gidilē denize. gidēken ikisinin de su dökçē gēmiş. anam ikisinin de su dökçē gēmiş. 

daşın üstüne ġoymuşlā çuvalı, kitmişlē. çoban da ġoyun güdiymiş urda. dikilip durā 

sopasınnan. valla almacan, almacan işte, zorla mı viceniz, almacan işte, valla 

almam. ni diyin sen dimiş çoban vāmış ta. ben dimiş padişaın ġızını virin dirlē,  

145 almacan diyin, zorla götürilē beni dimiş. şöyle ġoydulā da ġızı viceklē bana dimiş. 

le ge demiş, ben giren de sen burda ġal. hemen çobanı ġoymuş içine, bālamış, 

sopayı almış da çekilivimiş de urē ġoyunnān yanına. hemen gelmişlē ötekinnē, su 

dökmüş gelmişlē. omuza atmışlā, vāmışlā, çaya vāmışlā. bi atilē derin yire, gürlemiş 

çoban. önnēne geçeġoymuş ġoyunnān geliken. ülen demişlē biz seni çaya attıøk,  

150 suyun içinde boğuldun ġādın, nerden geldin sen. siz dimiş økırøk økırøk økırøk yaptım ben 

ġoyunnarı sayidim ben dimiş. ġoyun sayidim ben dimiş økırøk økırøk yapāøkan dimiş, 

boğuliy ya. ülen gel bizi de at dimişlē, biz de ġoyunnā çı økam urdan. çuvala ġomuş 

bunnarı. çayın içinden suyun içinden ġoyun saycaøklā. undan sona gelmiş bu, 

ġoymuşlā çuvalın içine ikisini de dayanmış suyun içine. ġoyunnarı, ġoyun sürüsünü  

155 almış gelmiş eve. noldu lan sana göttülē, öldürceklēdi ya, ġarı. anam demiş, hadi 

ġarı hadi dimiş, valla hepicîni suyun içine attım, hepicîni öldürdüm dimiş, ikisini de 

dimiş. gel hep mallā bize ġaldı dimiş. şeerdeki dimiş, şiylē dükkana bize ġaldı 

dimiş. biladeri ya onun olcek ġalan. hepcî öldü geçti dimiş. öldürdüm hepcîni 

boğdum dimiş. 
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35 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Halize İlhan, 65 

İskele 

Düğün, hikaye 

düğün 

1 eskiden dünür yolladılā mı dünür yollar, hinci ôle diilmiş hinci ġızlān ōlan anleşilē. 

hemen hemen oluviri. gele gele gele virivimezlēdin ġızı. ġız ġaçādın öteki eve 

dünürün yanında undan sona ġuvalattırıdın ōlanı şi yapāøkana urdan suya geçēkene 

ġuvalattırıdın ūlanı ôle geçēdin. hinci nerde ġol ġola geziy millet hep e ġalan økıneyi.  

5 ōlanı zatı görmezdin ġız hinci ōlannā ġız ünneyilē. ôle ôle økıneye hadi økınadan 

dolaşı ille beş økuruş para atılcek dengere atılmazsa e ġalan gelirlēdin bunnā ġalan 

şeye økınayı indirilēdin hadi urdan gece uynādın. hiç ōlan para taøkmazdın, sona 

osmanlāda çı økdı para taøkması. bôle bôle işte dolaşa dolaşa hinci ġalan økınalā niyle 

oluyo bilmem, ben gitmiyon ġalan gelinnere şeylere ôle. undan sona arabaya  

10 pindirilēdin öküz arabasına, bilim ben pindiini gelinlen. undan sona öküz 

arabasından sona cip geldi. at arabası geldi bi, at arabasından sona ciplē geldi. 

ciplēden sona motor arabalāna pindim ben kendim motor arabasına. ondan sona da 

fadimegillēde cip geldi ġalan. hinci de ġalan dolmuşlara taøksilere ôle pinilē økalan. 

biz ôle gördük unnarı gördük hincik gelingillēde ôle ġalan iki üç araba olādın hinci  

15 dünyanın arabası oliy. gelinin økafası işde lenger ġoyālādın ha bu ġader bi lenger. 

yazmeynen bôle sımsı økı bôle bağlarlādın, burlara cınġıllā taøkālādın puldan bôle 

boncuøklu, ôledin allı, fatme anamızın duvā dirlēdin allı, ardına yeşil emir önüne allı 

ille ha bôle allı fistanna pinēdin gelin de ôle sabālān el öptürülēdin. de hısım aøkraba 

gelirlēdin...kimine kese virerlēdin. örme şelē yaparlādın. hinci ġari yoøk ya ôleye  

20 ġadā yatilēmiş ġalan 

hikaye 
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ġarı demiş ki, adam, bu köpek erkek bunu sat demiş. ellēmi göri benim demiş iş 

yaparøkana dimiş. oynaş ġocamış evine, köpek habar vire diye köpî sat demiş, urdan 

gülbeşerde dimiş köpek on beş liramış demiş ore sat gel. adam bağliy köpei, 

götüriy. gidēkene yolda denk geli, sādıcı vāmış, üzüm satmā gelimiş o da. üle sādıç  

25 nere gidin, diy. ben diy, bizim ġarı diy, nemēremden ġaçiy da diy, köpek erkek diy. 

undan diy, unu satmā gidim diy. dön diy, sen üzümün bi köyününü döküvümüş 

adamı ġoymuş köyünün içine āzını bālamış getiriy. gelmiş ġarı, sādıç ġarsı, sādıcın 

yo øk dimiş, ben aşmam økapıyı. ac ille økapıyı. açmam. şey dimiş benim sana zararım 

olmaz demiş ben her yüklûn önünde durarım, økapının yanda diy. ordan hadi adam  

30 gidiy, uyuyi adam ama økarının adamını økoye eve kövünde urdan yatmış köyünnen 

ardına. økapıġızı diylē ya økapıġızı da vāmış. økapıġızına dimiş, git felana şiy sôle de 

demiş bi top basma alsın da gelsin dimiş dimiş. bi top basma almış o oynaşı olcek 

gelmiş. urdan unnān ni yaptıysa yapmış bu, urdan gitmiş u. git dimiş felen zarafa 

sôle de bi altın alsın gelsin dimiş. u da bi altın aliy geliy. altını da basme sandığa  

35 ġomuş bôle. altını da minderin altına ġomuş bôle. felan havlacıya sôle de demiş 

havla alsın da gelsin. havlacı da gēmiş, unu da dolaba ġoymuş, urdan ġalan ocā su 

vurmuş. hemen økal økıvāmış adam. şiy demiş, oynāmış ġarı onnān önünde, onnā şey 

yapā. hemen baøkmış bu da sāzcı gēmiş, dümbelek çalimiş bir, biri sāz çalimiş. ni 

güzel türkülēniz vā dimiş, bene de virin dimiş, hemen üzüm atıvamış köyünden  

40 almış da yiyin dimiş, bene énki sazı virin de ben bi çalim dimiş. almış sazı bu 

yüküm dolu üzümle 

gör pezevek gözünne 

apeyter gider gülbeşere 

köpek sata on beşere 

45 yüküm dolu üzümle 
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gör pezevek gözünnen 

dermiş ġarının oynaşlana. adam ġarı duramamış temelli orda, ôle dayı ne gözel 

türkün vā, bi daa sôle baøkam derlēmiş öteki adamnā. bi daa sôlēmiş bu hemen adam  

50 ġalan ordan çekememiş. økaøkmış köyünün içinden çı økınca baøkmışlā ġarının adamı. 

hadi sazını alan, dümbeleini alan hemen ġaşmışlā ġalan. ondan sona da öteki altıncı 

gelmiş. şiy dimiş, ġarı dimiş adam, ben dimiş, osmancıa gidim mevlide dimiş. 

økapıyı aşma bi insan gelirse dimiş. hinci u da u altıncıları, basmacıları ġoymuş 

evine. unnā gittine ocā suyu vurmuş ġadın. ġarı onna gitti arøkasını yı økacāmış ġadın.  

55 işey dimiş, adam gelmiş, tavana çı økmış adam da bôle delikten baøkāmış, hopur hopur 

hopur gelmiş. şiy dimiş, ġarı ġarı aş økapıyı. aa, benim adam yo øk, osmancıa gitti, 

aşmam. aş ġarı ben geldim. aşmış ġarı, naptın adam sen dimiş hopur hopur. hadi 

ġarı hadi dimiş bi yılan gördüm bi yılan gördüm dimiş, az daa siyirtmiyedim 

sandı øktaøkı basma gibi sırtı vā yılanın dimiş. dolaptaøkı havla gibi, minderin altındaøkı  

60 altın gibi gözleri vā dimiş. acı øk daa siyirtmiyedim dolaptaøkı havla gibi yuduvucadın 

beni dimiş. ġarı adam görmüş hepsini, undan sona söleyinceye ġadā ôlemiş işde. 

36 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Nazim Durak, 76 

İskele 

Hatıra 

hatıra 

1 dünyada yoøkmuşuøk. bin doøkuz yüz yirmi altıda dünyaya geldim ben, yonan kittikten 

üç dört sene sona e işte o zamandaøkı şeyde duydūmuzu biliz biz şiyli yani bura 

geleli burda işġal edi tabi  türkiyeyi. burde bizim şē vāmış, yaşlı bi adam, burenin 

şēsi. u idare etmiş burlānı. düşmana burde bi şey yaptırmamışlā. yani burda zate  

5 yerli ġavurlā vāmış. yonannılā, unnā kimisi çeşme yapāmış işte usta duvar 

yaparlāmış u devirde. e unnān da faydası ōmuş gine. anamın bubası imuroz 
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adasından gelme. yeşil adadan şindi u türklēde ġali eveli yunannılarındı. burē geleli 

bi ōlanla bi ġızı vādı, burda o öldü. anam da öldü ya. anamı burdan yunannılā götürē 

bigadıce, papaz da urda sı økıştıre onu, senin yaptīnı atinaya göndercez diye, sen niye  

10 şey oldun müslüman diye ona. u da ben müslüman oldum ġari yaramam diyo, undan 

sona bubamla evlenilē işte burda ġali bôle biz oliz, bissürü çocuøk eme biz de bilmiz 

unnarı da sona o adadan birisi māøkummuş urē geliy bize aradı buldu işte urda da 

zeytinlikleri vāmış, bademlikleri vāmış, bademli kövü zaten adı kövün de. urē sizi 

bekleyen...birisi varmış, yani adam haraç yirmiş devlet de bişey demezmiş, unun  

15 demiş çocuøkları torunnarı malın sahıbı balıkesirde unlā demiş. geldi bizi buldu 

burda, biz de gidemedik tabi. altmış senedir geçti ġavurun malı müslümana ġalır mı 

şey yapmaz diye bıraøktı øk takip etmedik ôle ġaldı işde, ġaldı kitti. ya bôle ġızım. 

balıkesire asker yapilē orda tam erişmiş ġali ondan sona iki dene diy, köpek 

pesledilē diy, birinin adı kemal birinin adı .... olsun, işġal økumandanının adı. baøkam  

20 hanøkı hanøkını dalāsa u yinēse u yincek. undan sona bir ay baøktılā diy, ġoyuvudula 

bunnarı diy, kemal diy ufaġ ama diy öteki köpēn boğazını sı økdı altına aldı diy. 

yinilcez demişle, yinden bir ay daa baøkdılā diy, ġoyuvudula diy gine aynı kemal 

daladı diy, yinilcez biz demişle. kendileri bôle şiy yapıyolā. nehayeti en sonunda da 

urda bi teşkilat økurē, økuvayi milliye teşkilatı, alacamescid vādır urda ta mescid turē  

25 taha ya urada toplaniy balıkesirin ileri gelenneri økırġ elli kişi bi heyet oliylē 

yunannılā annamaması için urde mescidde toplaniylē her zaman. urdan çı økilē bunnā 

soma cephesine yunanın önüne cephe ġurulē. tabi muvāfaøk olamadılā  ya u bôle işte. 

u vakitlē gelmiş geçmiş. buranın durumu da, burē geliy bu şurda bi oda vādı, odanın 

altına yunanlılā urda askerlē ora toplanmışlā ondan sora şurda bi ev vādı, bu yuøkara  

30 ġıran deriz şu kövün başı asker toplanıyo yunan askerleri, gerisi de kimi dağılıvımış 

burlara orda eski çerçevelē vādı bôle, unnān arøkasına ġız iki tene ġız baøkarlāmış 
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yunan askeri økapıdan girdi aşā bizim avlıya diye tavuğun birini tutdu økafasını bükdü 

diye aldı göttü, bıraøktı kitti diye. yani gelmesin helal olsun diyiz biz yo økardan. yani 

økadın kendi annatırdı bunu, nehayeti yu økarda ġari økumandannarı askerleri toplāmış  

35 çekmiş gitmiş buradan ġari. yani baş øka bi şeysi olmamış bizim burlara yani çetelē 

metelē çı økiy sona onnān ġarşısına  unnā işte uzun uzadıya şey yapilē savaş mavaş 

oli dağlāda bôle işte. 

37 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Ayşe İlhan, 38 

İskele 

Düğün 

düğün  

1 ōlanla ġız anlaşiylē, annelēne babalāna söliylē, onnā da dünürcülüğe geliydilē. 

istiyorlar, tamam diylē. sona bi gün bileziği gidiylē (bilezik yapmaya gidiyilē, altın 

taøkmaya). biz urba deriz urbaya sı almaya økoltu øk sona nişanı ayarlilē gününü şu gün 

nişan yapam. oøkuntu dağıtmaya çı økiylē, şeker dağıtiylē oøkuntuda bizim bu aøkşam  

5 nişanımız vā, havtaya dünümüz vā, bôle oøkuntu dağıtiyla. nişan günü ōlan 

tarafından ġız tarafına ōlan tarafının aøkrabaları bôle adamlā el öptürme diye gelilē. 

el öptirilē, ġız ellēni öpiy hepsinin. herkes elinden ne økadar virerse. sona økız gidilē 

düğün yerine økızın saçını başını yaptırilē şimdi önce gündüz org tutilē. işte çalġıcı 

müziklēnen ōlan tarafının aøkrabaları økız tarafının aøkrabaları oynilē. para çevirilē.  

10 bizim burda para çevirilir. bôle ġızın aøkrabası ōlanın aøkrabası ôle gelinin başından 

para çevirilē şeye virerlē çalġıcıya. oynilē işiy yapilē, nişan biti. bi de altın daøkilē 

ġıza ōlan tarafının aøkrabaları ġız tarafının aøkrabaları, altın, para işte herkez ni 

taøkmaøk istiyse. bazen gelinin başından para atilē, çocuøklā økapilē. nişan biti. düğünde 

cuma günü ikindin davullā geli. ikindin sona ōlan evinden davullā geliy, biraz  



 275 

15 çaliy. on beş daøkke tamam aøkşamına økına gecesine gelilē ōlan tarafından økınaları 

sariylē ōlan tarafı. getirilē ġız tarafına. ġız, ōlan, ōlanın yengeleri oliy iki tene, ġız 

yengeleri oliy iki tene. işte aøkrabalā arøkadaşlā ōlanın arøkadaşları, ġızın arøkadaşları 

kövün her tarafını dolaşırlā bôle økına gecesine gelin, økına gecesine gelin. hem økına 

virerlē aøkrabasına işte økınaya gitceklere økına gecesine gelin diye çağırırlā bôle  

20 herkesi çağırırlā, sona eve gelince ōlanın şu küçük parmağına, iki tene de bayraøktarı 

olur bizim bayraøk taşımā, bayraøktarlān eline økına ya økarlā. økına gecesi biter. ertesi 

gün yine on bir on ikilēde şey sepi çı økarmā gelirlē, davullāna moturnan ġız 

tarafından gelinir. orda yorġan döşek bôle eşyaları çı økılanmış, hepsini onnā motora 

økoyarlā, önde davullāna dolaştırılā bôle kövün etrafını. yine içine insannā pinē,  

25 aøkrabaları ōlan tarafının, yengelē içine pinerlē arabanın moturun. dolaştı øktan sonra u 

eşyalānı, ġızın çeyizlēni indirilē ōlan evine ġız tarafı ġız yengeleri, o gelinin iki tane 

yengesi oliy, onnā çağırilē ġomşulānı, aøkrabalānı sepi sermē gelin. sepi diriz biz 

burda. sepi serme gelin, sepi serme gelin. bôle økomşulānı aøkrabalānı çağırırlā. 

toplanır ġız tarafı, gide ōlan evinde sepileri sere. sona o sepileri serdikten sona ōlan  

30 evinde yimek yir. ġız evine de getirilē yimek ōlan tarafı bôle tencirelere baøkırlara 

ġoyarlā ġız evine de getirilē. ġız başını yaptırma gide, ōlanna yine arøkadaşları pinē 

iki tane de ōlan yengesi olur. ikindi olmadan önce çı økarlā bu üstlüklerden hani 

gösterdim ya yaparlā, bi de beline bôle şey økuşaøk yaparlā. ellēne de bôle sini lenger 

üslēne økına, mum, çiçeklē ġoyarlā onları çağırı økan şey yapmazlā da sinileri ikisi  

35 bôle ikindi olmadan çı økarlā, dolaşırlā köyü. økınaya gelin, økınaya gelin, økomşulāna 

tanıdı øklāna, herkese çağırırlar. ikindi ezeni olduøktan sonra da o lengerleri alırlā 

mahallenin muhtarına giderlē. unnara bunnarı ya økdırılā mahallenin muhtarına. 

ya øktırdı øktan sona gelirlē ġız evine, økız evinde de gelinin başına şey örtelē, økırmızı 

bôle ne diyle eşarp. gelinin başında dua yapıyorlar, yapiyler. sona iki üç tane kimse  
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40 bôle maniyi söyliy. artı øk ġızın aøkrabaları, ġızın annesi, ġız ağlıyo, ağliylē. ġız 

yengeleri ġollāndan tutiylē. yine başına dua yapiylē. bôle merdimenlēden indirip 

geliylē, ġoyiylē, dışarı sandalyeye otutturiylē. sona ōlan yengeleri u siniyi başına 

ġoyiy. birini de şeye virlē, erkeklere virlē. erkeklē de para atiy üstüne, økadınnā atiy 

üstüne para. sona tekrar gelini çı økarilē ġız yengeleri hemen hazırlaniy. onnā da gidiy  

45 økınaya. bôle yine aøkrabaları økomşuları kövün her tarafını dolaşiylē. üç dört tane 

yirde durilē, ōlana oynilē. erkeklē arøkadaşları işte tanıdı økları økomşuları oynameyi 

isteyen gençlē oyniylē işte iki üç tane yirde oyniylē sona dolaştı økdan sona oğlan 

evinde yimek yiylē, økınacılā yimek yiy, ōlana yimek yiy. yine tekrar ōlan evinden 

ġız evine yimek getiriylē. urda da ġızın tarafı, ġomşulā, misafirleri, onnā da urda  

50 yiy. aøkşama oyun yapilē. yine aynı oyunda para çeviriy yine bôle aøkrabaları şiyleri 

bi de bizim buranın bi oyunu vā, aşşā yoldan diriz. hep bôle yaşlılā, biz gibi emsallā 

işte aşşā yoldan çı økālā yine aøkrabaları økomşuları. bi de yazma virerlē aøkrabalāna 

şiylēne. işte yine økızın arøkadaşları, ōlanın arøkadaşları düünde oynuyorlar. kövün 

gençleri çı øksın ortaya diyler gençleri çı økiy, arøkadaşları çı øksın diyle arøkadaşları çı økiy,  

55 bi aşā yoldan oyniylē bôle sıralanırlā aşā yoldan oynarlā. sona düvün bitiy. sona 

gece oyunu bitiy pazar günü yine yimek yapiy ōlan tarafı, mevlid oøkudiylē. yimek 

yiylē. gelinin başını yaptırmā gidiylē. şimdi ikindiden sonra tekrar ōlan tarafından 

taøksilere arabalara havlu bağliylē. arabalānan gelilē gelini almaya bura. gelinin de 

babası şey yapiy, bôle økırmızı økordeleyi üç defa bôle çeviriy gelin etrafında bôle üç  

60 økulvuelhad bi elham oøkiy ôle çeviri økordelenen. økırmızı økordelenen bôle üç defa 

etrafından dolaşdıriy, beline bağliy gelinin babası. bi de ayaøkøøkabılānı giydiriy, önce 

sağ ayağını, sona sol ayağını, sona ellēni öpdüriy. sona annesinin ellēni öpiy. ordaki 

insannān hepsinin ellēni öpiy. aøkrabaları, økomşuları, tanıdı økları geliy şeker atma, 

şeker atarız biz gelinin başından. onnān ellēni öpiy. ondan sona davulu bıraøk. bi de  
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65 yengelē gelince heybe getiriylē, bôle heybe deriz biz omzumuza ōlan yengeleri 

getirilē. u heybenin içine ekin ġoyar ġız evi ekin, kül, bi de çivi. bu ekin bereket, 

bereketmiş, çiviyi de varınca çaøkilē, baş øka yire gitmesin, evinde çaøkılı dursun. kül… 

ōlan yengesi çocū vāsa, viriy heybeyi, götür bunu damata ver. damata veriy, damat 

da arabada taøkside. damat da ona para veriy artı øk ne økadar verirse. sonra davulları  

70 artı øk gelin iniy. babası tutiy ġolundan ya dedesi ya babası ya amcası ôle büyüklēden. 

şeker atiylē gelinin başından artı øk davullā da çaliy. sonra arabalara pindiriylē, baş øka 

arabalā da oliy artı øk gidiylē. köprü diriz biz urē, şey elma üç tane ġız yengesi üç 

tane elmayı aliy, arabaya pinilā ġız yengesi de gelinin yanına piniy ōlan yengeleri 

de piniy aynı arabaya hepsi damat da bôle sıracaøk gidiylē artı øk önde davullā güçük  

75 mıŋarın önüne gelince elmanın birini çeşmeye atiylē. yenge atiy, sona davul artı øk 

ġaliy, taøksilē gidiy artı øk hızına gidiy onnā. önde de økamera, økameracı. tam köprünün 

yanından geçēken köprünün üstünden geçēken elmanın birini de köprünün içine 

atiylē. yinden bôle dolaşiylē tam döniylē artı øk bi yerde ondan sona köprünün yanına 

gelince duriylē. davulculā çı økiy, gelini çı økariylē, damatı, ġayınnasını, ġaynatasını  

80 ōlan yengelēnin davullāna oyniylē köprünün üstünde. dabancalā atiylē, tüfeklē 

atiylē arøkadaşları, kendi. ondan sona ordan beş on daøkøka oyniylē, yine tekrar herkes 

arabasına piniy. gelin arabasının önünü kesiylē. arabacılā kesiy, çocuøklā kesiy, 

ellēni tutuşiylē hemen bôle. arøkadaşları dizilē, bôle zarfın içine para ġoyarlā bire 

milyon ikişe milyon. bunnā artı øk önünü kesdikçe virilē bire zarf. bi adet işte  

85 ôle. sona ōlan evinin yanına geliy davullāna beraber arabalā damat gelini indirmiy, 

arabanın şiyine basiy, düdüne basiy o damatın bubası amcaları dayıları ya økınnarı 

aøkrabaları hep para basiylē, taøksinin önüne para basiylē. undan sona gelin iniy. yine 

şeker atiylē bôle aøkrabaları økomşuları şiyleri, gelin iniy. undan sona çeyizlēne 

baøkilē. geline baøkmā gelene. undan sona aøkşam olunca ġız tarafından iki üç sovralı øk  
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90 bôle aøkrabası, økomşusu, annesi gitmiy de ġız evinden ōlan evine gidiylē. tavuøk 

götiriylē, baøklava, økız tarafından ōlan evine ġalan tavu øk baøklava pilav ôle yîceklē 

götiriylē, økola. oraya gidince onnara sofra atiylē işte ōlan tarafı yimek yiylē. sona 

yatsı ezanı olunca damatı gençlē namaza götürilē. yatsı namazına götürilē. namaza 

gidince u ġız evinden gelen îsannā evlēne gidiyle. artı øk onnā gidilē. ōlan yengeleri  

95 geline namaz ġıldıriylē. u zamana ġadā damat da geliy. damat da camide hepsinin 

ellēni öpēmiş. ayaøkøkabılānı saøkliylē damatın, u da bazan kimisi bekçi tutiy kimisi de 

eski ayaøkøkabılānan gidēmiş. sona hocalā on on beş tane insan erkeklē tekbirlen 

damatı getiriylē eve. damatı getirince hoca yanına iki tane şahit aliy. odanın birine 

ayrı ayrı bi gelini ayrı odaya ġoyilē bi damatı ayrı odaya ġoyilē iki şahit, bunnara  

100 ni økahlānı ġıyi hoca. undan sona hocalara u gelennere loøkum verilē, püsküt økola, ōla 

tarafı içiriy bôle. sabāsına ōlan yengeleri saat yedilēde økapıyı vurulā, økaldıriylē 

gelinne ōlanı. gelinin saçını yapiylē, gelinliklēni giydiriylē. yine bôle çocuøklā geliy 

ellēni öptüriylē çocuøklā. unnara mendil veriylē, yazma veriylē, oyun yapiylā. gelinin 

ellēne u şeyleri ġoyiylā ekinneri, gelin bôle oynāøkan ekinneri dökiy. bereket. çivi  

105 çaøkiylā işte ôleye ġadan bôle gelen giden oliy yanına. ondan sona ôleden sona ġızla 

ōlan yatiy artı øk kimse ġalmiy. ertesi gün de ardısıra oliy, ertesi gün de ġız evinde 

yemeklē pişiy. bu sefer de ġız evi davet ediy ōlan evini gine ikindi sona ōlan 

yengelēnin bi tanesinen gelin a bôle üstlük diyiz e onu yapiy bôle terlikle ġıvraøkla 

üstüne, bôle dolaşiy yine kövü, ardısıraya gelin, aøkşama ardısıraya gelin. økomşusuna 

110 aøkrabasına yaøkınına. aøkşam olunca yine ōlan tarafı hepsi bir o geliylē ġız tarafından 

yemek yiyilā, oyun oyniylā, ellēni öpiylā işte annesinin babasının ġız öpiy, ōlan 

öpiy ġızın annesinin babasının yine mendil ôle eşyalar ni getircekse bôle düün işte. 
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38 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Ayşe Aslan, 51 

Kadıköy 

Sohbet 

sohbet 

1 ocāmızı yaøkıyoz, çayımızı demliyoz, içiyoz. işte namazinen şiynen, baş øka ni yapcaz 

ki? bāçalāda çalışıyoz e işte zētin topla, unnarı da bitirdik. samsaøk diktik. torunnara 

çiyiz hazirliyiz. unnara şey yapıyoz. benim günnük hinci bi şeyim yoøk ki. ne yapcaz 

bizim işimiz yoøk şindi. kendim ġazdım da az ġazdım kendim, ramazan girdi çı øktı,  

5 hiç biz eve girmedik. unnā bāçalarda çiçek dikoz işte samsaøk suvan, unnarnan 

uğraşıyoz. bizim iş bitik. ilko økulu bitirdim gittim tütüne. tütün, pamı øk, çalışmadīmız 

iş økalmadın økı napıyo gidiyodum ben şu çamdan bi iki çam devir, unu sırtınnan 

getir, unu yaøkıyoduøk. şindi allaha şükür rahatız kömürlem vā ama evela çoøk sı økıntı 

çektik. on seneden beri bigadıçta ġaldım işte. burlāda durmadım hastalı øk  

10 manāsınnan. hanı allahımıza bin kere şükür, burlāda rahatız, bi işimiz yoøk. ekmiyoz 

fazla. çalışmayınca ni tarlası tablası olcaøk. pletin daøkdırdı øk bacā, iş bitti. tarla 

tapalāda çalışmıyoz da ekmiyoz da işte evdeyiz, hazırcı. hazırcıyız eme şiy yoøk 

emeklilik gibi bi şeyim olsa gene. allaımıza bin kere şükür hamdolsun. ikisi de 

oøkudulā. imam hatipte oøkudu dört sene büyük olan, ikisi de oøkudu da zenata gircez  

15 dedilē. biri mobilya yapıyo işte fabri økasında çalışıyo biri de kendi mobilya tük økanı 

vā. herkes kendi idaresinde. bizim de burda ırahatımız eyi allaha şükür. økomşularlan 

çay økışın yazın oturuduøk. şindi bôle yaşantımız. masal, oturup masalılan ūraşma 

faøkıtımız olmuyodu øku masalılan ūraşma. annemiz vādı, o annatıvurudu onnara. 

kendim işden ġayıttan devamlı tantellen ūraşırdım, idarem udu işte. unnānan ūraştı øk  

20 hiç bi şeyimiz olmadı, napam işde. idare şimdi halen daa yapıyom. oturdūmuz 

yirden bundan sona işimiz yoøk. 
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pazartesi 

dernek 

çarşamba 

25 pazar-cuma āşamı 

cuma 

bana çoøk düşük: bana ço øk düşkün 

39 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Ahmet Dinç, 71; Ayşe Dinç, 75 

Kargın 

Köy hakkında bilgi 

köy hakkında bilgi 

1 -kövűmüz iki yere ġurulmuş. biri økışla mevkisi, ikinçisi yonol burdan hayvancılı øk 

maøksadıyle bu kövümüze gelmişlē. bu çınar tarihi bi çınar, bu çınarın oldū yirde çoøk 

su buluniy. atalarımız bunu hayvancılı øk olduu için burē göçmüşlē küve. bigadıçdan 

evel buranın tarihi bigadıçdan evel. ondan sona hayır meselesi. hayır şeysi bizim  

5 dedemiz var, økabristanlı økta, dedemiz iki sene bir hayır yapmaøk vesilesiyle u şeyin 

yani mevkinin dedeye maøkıf olduu için biz her sene iki senede bi kere iki senede bi 

kere hayır yaparız. hayır yaparız kövün civarımızda kövümüzün sairinde mesele 

bigadıc, durasılar, ġoca… niyse hepsi gelir. bu dedemizin de maøkıf olduu için  

undan bunu her sene yapmaøk mecburiyetindeyiz, yapiz. benim arøkadaşımın biri  

10 bigadiçten geliy. dedeye geliy, dedeye geliy, şey yapiy. dedeye dey ki, cenabı 

allahım sen bene burda evlat ver. ben sene her sene ġurban kescem diy. her sene de 

geliy ġurbanını kesiy çocuğu oliy. eminey hacı ağalān emin.  

-dayım, dayımın anası, ebebimiz, anamın anası harp zamanı olmadan seferberlik 

olmadan çanaøkġalada harb olmuş. iki ōlu vāmış, iki ōlu vāmış, adamını götmüşlē  
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15 harba. urda ġāmış. iki ōlanlā da böyümüş. ebem yiniden başġa adama vāmış. ondan 

da anam ōmuş, çete dayım ōmuş, ta üç tene dört dene ōlan ōmuş ġız ōmuş, kimi 

ölmüş. unnarı da götmüşlē sürüsüne. u vadeye. ūlanmış zatı da hakirmiş. ona vāmış 

ġari ebem, ötekine de biri evlenmiş, biri evlenmiş, sı ġadācı øk bi şeymiş zatı. ġoca 

güveyi yaparım ben ona ġarının biri. zenginmiş ġızına alıvımış, yedi sene dırmışlā.  

20 yedi seneden sona ġarı boşancam ben demiş. ben boşancam demiş, mēmet demiş 

ġoca güveyi yapmışlā ġarı dayımı. evelaøkı seferberlikte ġalan adamın ōlanlarımış 

ebemin. yedi sene dayım hiç ġarının bôle yanına ya økın varamazmış. bālamışlā 

dayımı. yedi sene di hinciki ġızlā olsa ġızım yedi gün durmaz di mi. yedi sene 

durmuşlā. undan sona inekleri vāmış. çoøkmuş bunnā. şibrāmlā dirlēmiş, hayvannarı  

25 vāmış. o ġarıcaz mēkeme masırafını ödivumuş. niy gelirse ben ödecem demiş, 

hepsini çekmiş, boşanmışlā. sona da bi ġarıcāz almış, gine ordan iki çocū ġalmış. 

gine gitmiş gine de urda ġāmış dayım. bu da dırasılara, durasılā vā ya urda, vādınız 

mı durasılara, urda bi adam vāmış, çocū olmuyomuş. urdan gine anası bunu almış 

gēmiş, unun yanına iş güvēlîne ġomuş. yedi dene çocū ōmuş. iki ōlu vādın, molla  

30 mēmed dēlēdin. beş dene de ġızı ōmuş. dayım urlāda ġāmış. işte buna. 

-çete dayının işine ge ġalan, çete dayın nerden şeyapmış, nerden ġaşmış? 

-çete dayım esgere kitmiş. 

-evi nası yaøkmışlā, esgere kitmiş çete dayın? 

-esgere kitmiş de, esgerdekene bôle yesir almışla. bôle cami gibi bi yere økapamışlā.  

35 böyün gelirlēmiş birini alır gidēlēmiş, kesivirilēmiş. birini yarın alırlā gidēlē 

kesivirilēmiş. dayım da baøkmış görmüş, bırda bôle bi kiriş gibi bi şey vāmış bôle. 

unun üsdüne bi yatmış bôle, hiş gômezlēmiş. økapıdan bi girmişlē ġavırlā hiş ġarı 

ġāmamış dimişlē. bitmiş ġarı dimişlē, økapıyı kepetmişlē gitmişlē. cami gibi bôle üş 

ġat dört ġat yirden, neyle indi ġari bilmim bôle ipliklen mi indi, atdı mı kendini, bi  
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40 ġaşmış. hadi urdan esger ġaça, burē gelmiş. bırdan da ġavırlā ġalan geldiynen burē 

ottūne onu neden öldürmē ġalkilē, çete diye. esgerden ġaçtı diye mi? undan sona 

ġari ġalanı gitmiş, ölmüş ebem de ben demiş, unun adamı da esgerde ġāmış bi dul 

ġarı vāmış. bunu ben alcan demiş. ebem de alıvımacan demiş. benim demiş bi tek 

sen ġaldın, ġalanı öldü demiş, esgere kitti. bi tek sen vāsın demiş, ben özenin. ben  

45 sene gelin alıvıcam ōlum demiş. yooøk yooøk yoøk, ben bu dul ġarıyı alcan, onu almış. 

ondan aha baøk hinci onnā ġaş dene. u aldıi ġarının da bôle ġızı vāmış. unun bubası 

da seferberlikte ġalmış. onu ardından getimiş almış, çete ġarsı derlēdin işte. undan 

ebemi hiş sevmezdin çete ġarsı, beni alıvımacan dedin ya. hiç evine ġuymadı. aha 

bôle yerlēde durādın. beş dene altı dene yerlēde bôle. oda gibi gibi işde bôle  

50 durulmadı øk evlēde. orlāda durdu da zerizebil öldü kitti. beni alıvamacaøkmışdın 

ōluna, ben de onu alıvımacan didîne illēn evlēnde durdurdum dimiş. urdan da işte 

ġavırlā geldîne, bulamadīna, öldüremedîne evini yaøkıvamışlā ôle bıraøkmışlā 

gitmişlē ġızım. bunnarı anam diyivirıdın bize de, benim ġulāmda ġāmış yine. taa 

çoøktun çoøk çoøk...çoøk çekmişlē çoøk. işte ondan ġarı dayım, buna demiş ġavzacāsan  

55 ġavza demiş bubama. bubamın yanında ev yanıvumuş. o yandan gelmişlē halalān 

benim, o yandan geldîne, burda bizim bi hanbar vādın, økapıdan girince surda 

hanbar, unun hanbarın dibinde de sôle bi kök vāmış, çıra kökü u da. çırayı urē 

ġoyuvumuşlā. dışara su dökme çı økmışlā, hadi urdan u çırayı unuduvumuşlā urda, 

evel bôle ceran mı vādın ġızım, çırayi, çıra çıra kökünün üsdünde, bura hanbar. çıra  

60 kökü yana yana yana, hanbar tutuşmuş, ekinnē yanmış, kömürlē ōmuş, ev yanmış, 

bi uyanmışlā bubamiy hepsi bi baøkmışlā, mençerelēden atı atıvımışlā halamiyni, 

evleri yanmış. bubam da bi kiralı evde durimiş. sı ġadācı øk bi yerdin. ha urda çınarın 

dibinde. ya dimiş bunu gelin yap ni økahla ya da dimiş ben bunu baş øka yerlere aşırın 

demiş ben kendi çocuøklāmı ġavzıyemen dimiş dayım. bubam da u zaman anama  
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65 ni økah yapmış, böyle çavdarlā çiçekte oliy ya ekinnē, ekinnē bôle çiçek açā bizim 

çiçek olur bôle. bi de aramazanmış, oruç tutāmış anam ekinnēn içlēnde durāmış, 

bubam da una o yanı øk ekinden ekmek yaparlāmış, o da acı olurmuş. iki dilim ekmek 

alamış bubam. ebem de bubamın anası eve ġuymazmış anamı, hinci ġonşulā kôlülē 

eve ġuydu mu anamı bizim evi de ya økā derlēmiş, eve ġuymazlāmış. bubam ġarı,  

70 āşam ezanı oldu mu bôle kövün ġıyılānda tarlalāda ekinnē ġari anam ġari seni gine 

yavrım burda bulim diye der ġari bubam da ordan burē varāmış, taş atı atıvırımış taş 

atı atıvırımış. anam da orda diil ben buradayım dermiş. ordan bubam alā gelēmiş 

anamı. gine niye gettin zôtü be bunu burē, bubamın adı zôtüdün. niye gettin nerē 

götcēsen götü. bizim bir yandı evmizin, burē de yaøkarlā. bubam birinin evine  

75 ertemiş. çı økarıvarılāmış, halamızın biri de dırasılādamış, urē gelin ōmuş, urē ġarı 

anam ġavırla de ordan...bi çı økmışlā. bi hemen ôle gübür gübür siyirdişirlermiş, 

anam da bi görmüş bunnarı. hinci demiş bunnā beni gördü de beni kesmē geliy 

demiş. bi çı økmış urdan ekinnen içinden içinden durasılara ġaçiymiş. durasılara 

giderkene ġorulā vādır bizim. o susanın ġıyılānda ġorulā vādır, urdan gidēken aha  

80 sen ġaçıp da napıcan aha biz sene erişdik, nerē gitsen bulduøk āşam ezanı ġaranlı økda. 

piynarlā vāmış, unnarı ġavurlā saniymış. urē vāmış, bi kere halamin evine atmış 

kendini hemen økaşaøktan gireken de köpek yatıpdurumuş, bi bacānı ısırmış, tam bu 

ġadā bôle bu bacānın baldırı bûle açılıp durudun anamın. urdan gine bunnā kitmişlē. 

urdan şiye gitmişlē işde köpek daladiyne bizim bôle onun hamurundan çalarlā, éşi  

85 hamırdan. sabaha ġadan acı øk sarġı sarıvamışlā, niy sardılāsa. hadi gine çı øk baøkam, 

nire gitcesen git. gine çı økarıvamışlā anamı. da anam benim yürekleri økal økmış u 

zaman økorøkusundan ġarnım ġarnım ġarnım ġarnım öldü gitti ġarnı ārıdı. işde ġızım 

bizim evel bunna gelmiş geşmiş başımızdan. ondan sona işde bôle bôle biz 

görmedik de, inşallah gine allah göstermez de ġavur felen onnā görmüş. onnā evel 

bôle derdin  
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90 anam diyodu bize de ālādın. hinci ni vā, cennettesiniz siz derdin. biz niyle çekdik 

niyle derdin. 

çeşitli kelime ve cümleler 

alfat: yabani armut 

işde burē geliyle salınġaç yapiylē tallara. 

tespikleri vā, dua ediyle 

95 yeşil bürgü vā üstünde aynı bôle yatıpduru 

40 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Elmas Aybar Yıldız 66 

Kayalıdere 

Geçim, hatıra 

geçim 

1 biz tam martta başlıyoz fidana, marttan beri baøk şu anda şu anda tüketiyoz. martta 

başlıyoz tam şu anda tükediyoz. oraøkçılı øk yapıyoz işte ekincilik, bāçe yapıyoz undan 

sona domatis. domatisi de işte unu da yapıyoz yine. halıcılı øk yapıyoz. domatislē, işlē 

ġayıtlā baş oldu mu ondan sona halıya başlıyoz. eh işte idaresi geliri. ġırımını mı  

5 diyecek. e ġırımını økızımız gün dönümünden sona başlıyoz zatan. çapasını ġazıyoz. 

undan sona dibini sıyırıyoz. undan sona bi de ġırımına başlıyoz. undan sona eve 

diziyoz, islif yapıyoz. undan sona tavlıyoz. undan sona bas økı yapıyola da undan 

sona daha çoøk işi. ôle ôle işte. daha evelden iyirme yapıyoduøk, doøkuma yapıyoduøk. 

çuvallı øklā doøkuyodu øk bôle. kök iplēnen vergilē kilimlē doøkurduøk. hepsini  

10 yapıyoduøk emme. satın alıyoz da tohumnānı, ekiyoz ondan sona şeye işte. ayın 

økaçında ekiyoz bilmiyom øku økızım ben aydan şiyden de annamam. cahiliz ya biz. he 

valla hemen tütün dikimnēne başlamadan, økaşda başlıyoz, ben olsun biliyon mu 

ayları bilmiyon ġızımız ben, hinci biliyon desem de yalan. hinci yaşlı ġadınnā ġaç 

ayda başlıyoz diyini bilmezlē. unu sen erkeklere sorcen. tamam, musa dayına  
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15 sorcen, oldu mu? ben annamam, økaç ayda şey yapıyoz, økaç ayda. ben aydan 

bilmiyon zatı, hanı ay şu ay bu ay bilmiyon. yalan mı söylecen. suluya suluya 

öğüdüyoz økırøk günde elli günde büyüyo onnā. e ondan sona tikime başlıyoz ama 

økari ne ġadā öteki ne ayı geliy unu bilmiyom ben. undan sona o ayda başlıyoz 

tikime. sona işte tütünümüzü tikiyoz, undan sona çapasını ġazıyoz. undan sona  

20 dibini ġırıyoz. undan sona anasını ġırıyoz, üçüncüsünü ġırıyoz, seleye atıyoz. işte 

gidiyo ôle baş yu økarı. e seleden de boşaldıyoz, çomānı ġoyuyoz. islif yapıyoz. 

undan sona tavlıyoz. undan sona işte şey yapıyoz. 

düğün 

evli bi erkek u virise veri, vēmezse vēmez. undan sona gelir, bi ben çolūmnan 

çocūmnan ġonuşen der. undan sona bir iki gün durāsın, bi deye gidēsin. verise veri  

25 vēmezse vēmez. urası vā işin. verise bi nişan yapā herif. davulnan şiynen aman 

dümbelinen niyse. eskiden ôle olmuyodun ya hemen herif nişan atıveriyodun. hinci 

herşē ġonşula toplanıyola, oyun türküynen nişan yapıyola. e undan sona da bi deye 

isteri herif, gelinini veriy, düününü oøkuyo. düününü yapıyo. herbi şeysini yapıyo. 

olur gene daøkı da çoġ olur. u gün oyun türkü ġari. bugünkü gün işte bugünkü gün  

30 düüncüsü birikir. u gün daøkı daøkılır hep, daøkısı daøkılır. yimek hazırlarlā bugün evde, 

yarın da aynıdır yimek, buün de aynıdır. iki gün yimek yaparız. ġız tarafı da aynı 

yapā, olan tarafı da aynı yapā yemei. økız tarafına da varılır, olan tarafına da varılır 

aynı yemek. burdan økaøkāsın soFradan ġız tarafısına oturusun. ôle olur bizim. özel 

işte yemei işte patetis yapā, hayvan kesē, keşkek yapā, nohut yapā, çorba yapā,  

35 undan sona havlasını yapā, işte hepsini bunnarı yaparlā. bi dana kesē herif, dana 

kesmezse iki üç baş hayvan kesē, ôle ôle yaparlā işte, yaparız. ġızlā da ġaçardın, 

hinci bu yıllarda ġaçan yoøk. ôle eskiden ġızlā ġaçā, e anası bubası ister dilerse evine 

getiri ister dilemezse küserlēse evine getimez, økızlar da ġaçā. alem evinden gelin 

ede ġızı. olan evi bi yerden çı økarıveri e anası bubası getimezse. anası bubası getirise  
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40 evinden çı økarı gene aynı yimēni aynı yaparlā gene. değişiklik olmaz hiç değişiklik 

olmaz. økızı getimezse anası bubası o zaman her her şeysini olan evi alır, bi yerden 

çı økarıverile. 

aha burda bigadıçta duruyo bizim ġardaşın ġızı oluyo bu. da buün gelmişlē 

ġardaşına destek onun da. para yardımı yoøk bi kere yalım ya bilmiyom gene vā mı  

45 yo øk mu. işten ancaøk økurtuluyo kendi, ûleye ġadā tütün ġırdı ġırdı, geldi ûle sona 

ġaynatasını felen yolladı. bazı benim ġardeş vardı, iki gün felen o diziverdi 

tütününü, işte evlēn içlēni topladı, evleri badana yapdı, iş tükeniyo mu. ôleye ġadā 

tütün ġırdı ġırdı da ôleden sona da evinin işini görüyo. burlāda iş çoøk. sen gine 

kendini økurtarmışın, bizim çolu øk çocuøk økurtaramayınca mecbursun ġızımız. emme  

50 bi de bunnā çı økış olcek ya canım, evlenceklē. siz bi oturun da ben bi namazımı ġılen 

gelen. 

gitcek olduøk. o beyin økayıllī olmadı beyi gitmedi. niyse hadi ben, bıraøktı øk, hacılā 

unnā vādı geldi. bi deye hacıya niyetlendi millet. olannā dedi ki bene gine ana yazıl. 

ōlum babenizin ġayıllī yoøk ben boben ġayillığı olmazsa hacılı øk ġabul olmuyo. urdan  

55 u geçti, ōlan hıştımadı. bilederlen ġonuşmuşlā, hadi öteki bilederi geldi, ōlan öteki 

ōlan geldi, ana hacıya yazdıram seni. ōlum buben ġayıllı olmuyo ben hacıya 

gidemem dedim ben de. tamam dedi ana dedi, bubamın gönlünü biz yaparız dedi. 

sen gitcēsen dedi. e hepiniz buradasınız dedim, ġayıllīnız olūsa tamam ben de 

giderin dedim. bubalāna sôledile, ben gitmiyon dedi bubası. gitcese anneniz gitsin  

60 dedi. undan sona gittile yazdırdıla geldile. işte allah nāsib ederse hani gitciz baøkam. 

hincilik çı økdı kedimiz, her şeyimizi yapdı øk, baøkam allah nasib ederse arada gitcez 

hacca.  

üstündeke geldi onnā ya o zaman bi baran vādı, yabancı ses vādı ya mēmedin 

ġıyındaki. diyivēdim o zaman diyivēdim. baøkıvādım. o erkek sesi de yabancıdı. sen  
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65 hemen eve geldin bure. he eve geldidin sen. naptı davrandınız ya hemen. oturn 

baøkam kitti onnā gidecē yere. iyiyiz ġızımız sizlē de yavuzsunuz ya, allah iyilik 

virsin ġızım. hepimizi cenabı allah, cümle müslümanımızı. ben de çoøk biliyodum a 

ġızımız ôretmenneri de hinci ġari bizim çocūmuz yoøk oøkula giden de hinci 

bilmiyoz. u zaman daa kimin çocū ôretmen şiyli çerbaşı kôlü şi vā bi. niydin adını  

70 diyivemedim ama o adamın. bi sene diyü, hacı tize diyü çerbaşı kôlü ôretmenin 

selamı vā diyo. ay ōlumuz dedim ben de pek yavuz canlıdın. her zaman bene dedim 

pek selam yollar duru dedim. sene selamı vā gene unun diyo. ôretmen burda, beyin 

burda şeye gelip gidiyo, bigadıca mı gelip gidiyo. ôretmennē nere tayını çı økāsa ora 

gitçek økari. dōdūn yerde deilmiş doydūn yerdemiş derle. tabi bu düvlet nere senin  

75 tayinini verise ora gitcen mecbur. osun vāsın napcen. bu ġızcaz da senin mi? 

mayşallā, allah baışlasın. baş øka yoøk mu? hinci ġari ya bicik douruyola ya ikicik. 

evelkinnē beş altı tane douyomuş, benim anacazım sekiz dene çocuøk dourmuş. dört 

denesi āmā, dört denesi gözlüdü. nası denk getirmiş ġız unnara. u zamannāda niyle. 

bi de biz nası göçüyoz. hadi çingene gibi ġoyuyo ġoca ġoyuyoduøk da diziyoduøk.  

80 dört dene āmā çocuøk dört dene dört dene be… sekiz dene, iki de ana buba, on dene. 

bunnarı idare yapıyoladı işte. ne zordun. unnā taøkat getmiş. hinci bicik. hinci canım 

o zaman aøklı başında giyinik yoøk, bi doøkuma yapāsen doøkuma giycen. bi kilo 

çorbalı øk pirinç ôlene yicek bi şey bilmiyoduøk ġadın ġızımız, ceviz almaøk…bu 

dervişle yanına gidēdik de bûle eşe dosta meyvalı yannāna, da kôlene. urlara  

85 gidēdik, urladan ġuyuverilēdin de hani her şeysi unu alır gelirdik, ûle yirdik. iki gün 

şeerde alındīnı bilmezdik biz. hinci ġadın ġızımız yidîmiz de şeerden iştîmiz de 

şeerden, giydîmiz de şeerden. eme çoøk amma hastalı øklā da. ben ôle derin hinciki 

gençlē uuuu, gine biz derin, şükür halımıza derin. nîle gördük sou økda isside derin. 

tam türüs yataøk bulmadı øk, økuşaøk bulmadı øk. hinci ni vā. ôle gine şükür halımıza, yine  

90 şükür, gençlēden iyiyiz. 
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41 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Musa Avcı, 72 

Kayalıdere 

Aşık Garip, çeşitli kelime ve cümleler 

aşık garip 

1 şindi gürcistanın tiflis şehrinden aşı øk ġarip, oranın en zenginlerinden birisi, hoca 

āmedin ōlu ama babası ölünce bizim bu fati gibi bôle oranın økırøk haramzādeleri 

varmış, tabi onun başına yuğuluşmuşlā. ölen demişle babanız bizim çoøk 

aøkrabamızdı faøkat cenazesinde bulunamadı øk, bi demişlē mezerine gidem de demişlē  

5 bi yasin-i şerif oøkuyam demişlē. gidiyolā undan sona tabi yasin-i şerif oøkuduøktan 

sona…..vāmış bi, zengin adam şahane. bi işki olsa da birisi…şimdi kişiye göre. 

hemen birisi økayıyo ona, bi alıp geliyo. işde içiyolar falan. aşı øk ġaribe de teklif 

ediyolā, içmiyo içmiyo bu ama bi içince zevke dalıyo. una da ver una da ver sarhoş 

oluyo. işde bôle økırøk günde bütün babasının malını bitiriyo. u adamnarnan, undan  

10 sona bütün esnafa dolaşıyo, her tarafdan … buluyo. at gezdirmeye başlamış, ondan 

da bulamayınca işde bôle aşı øklar saz çalāmış unnarın elini öpmüş. çıraøklı øk, alırız 

sazı, heralde alırız demişle. aøkşam işte şôle saz bôle yap demişle ama hemen bi saz 

çalmaøk ôle tarif etmeyle felan olmuyo yani. ben mesele elli seneden beri 

çalamıyom. undan sona faøkat o o gün üryasında bi bardaøk şerbet içinde bi yüsük,  

15 sen şahseneme aşı øksın diyo. økal økıyo, işte o şerbeti bi içiyo, aşı øk oluyo. falan. ama 

hiç para yoøk, geliyo istiyo babasından. işde ben yirmi kese diyo şey isterin ağırlı øk 

isterin. yirmi kese de çoøk para. çı økıyo adama. şahsenem diyo ben verem diyo sana 

diyo parayı. sen diyo økazandı økdan sona bana ödēsin diyo. ben diyo olmaz, ben 

kendim ġazanırım. gidiyo hani en ufaøk şiyden hani ġadın olalı seni bi gün aramız  

20 açılır, benim burnuma økaøkāsın. ben diyo kendim økazaniyim. şimdi tiflisden økarsa 

geliyo, erzuruma geliyo, en nihayet halebe geliyo ordan saz çalıyo yedi sene. orda 
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gene oranın en zengini olmuş. kimin kimsen var mı diyo. hiş kimsem yoøk demiş. 

halbuøku varmış, bi anası varmış, bi ġız ġardeşi, bi de o şahsenem işde nişannısı 

olcek ōlan. yoøk demiş, boşve ondan sona. madem diyo, tiflisi metet. nasıl sever  

25 misin memleketini. memleketini sevmeyenin økafasını uçurmalı demiş. memleketimi 

çoøk severim demiş. e metet baøøkam tiflisi 

tiflis etrafı dağdır meşedir 

içinde oturanlar beydir paşadır 

yüz bin mahalle sekiz bin köşe midir demiş 

 

30 pelvanlar økıspet diye yağlanır 

cümle bezirganlar orda eylenir 

üç yüz altmış iki birden bağlanır 

öyle öyle gezer malı tiflisin 

tamam dimiş sona işte sona nişanın vā düünü oluyo diyince niye yalan sôledin diye  

35 onu işte gine bi şey sormuş paşa. gelmiş bi baøkmış düün oluyo. bôle hemen bi özet 

geçiyom da. ora selam diyo. imdi selamı alırsa unnā tarafına zengine tarafı deil de 

bôle zayıf ġariban tarafın selamını almış, bôle oturmuş. tabi saz da vāmış elinde. saz 

da vā derken yahu sazı çal. ben sazı çalāsam benim başıma dert olur. ôle birisi 

çekmiş økılıcı bi bize laf sôleyeni şôle yaparız  demiş birbirlene. ondan sona işte  

40 çalmaya başlamış bu. işte o düün geri ġalıyo. bi de şahsenemle evleniyo. ġız 

ġardeşini o şah...veriyo büle. işte bundan ben. şindiye ġadan bu hi økayalar satılmıyo 

ġaliba diyom ben. o cenk kitapları olurdu, hazreti alinin veyahutta muhammetin 

felan onnara baøkādı øk.  

çeşitli kelime ve cümleler 
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ġoyunnā 

45 bi daa çay içem sādıç 

ġonaøklardı øk 

ġavġacı 

gene bi ġız ġaçırma olayında ikiye bölündü, sındırgı bigadiç kesputa dağılıyo, şindi 

doøkuz tane köv var şēde kesputta yācıbedir. iki tane burda var. beş de sındırgıda var.  

50 iki sefer gittik, bi økurultay oldu, bi de şenliklere økarıştı øk. 

42 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Safinaz Aşık, 43 

Kayalıdere 

Çeşitli kelime ve cümleler 

çeşitli kelime ve cümleler 

1 gebe börē 

höşmerim 

tarhana 

gelep: ip çilesi gibi 

5 ġıdaldı:azaldı 

henk: 

gecere: ip dolamaya yarayan alet 

asvat: asvalt 

bekirlēn ismēl dayı ġurubayramēn babası 

10 ġara daş 

yācılar deresi 

domata 
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økaş: økaç 

ġarığı: økarığı 

15 acı øk acı øk: azıcı øk azıcı øk 

pamı øk 

ġocadı øk: yaşlandı øk 

kendicēzimi gezdiriyom: 

temmeli: temelli 

20 şurdan 

ya økıverdi 

43 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Süleyman Erkek, 76 

Kayırlar 

Hatıra 

hatıra 

1 adım Süleyman erkek, økırøk doøkuzda askere dail oldu øk, askerden elli birde ilk 

acemilî yine çanaøkøkale urlāda faøkıt geçirdik. askerlîm geldi, köye geldik ondan sona 

evlenme şahsına girdik. evlendik e undan sona düünne oldu oyun dümbek içinde e 

gittik düün bitti madencilik açıldı. madene kittim, yirmi beş sene madende  

5 çalışdım, unu bitirdik emekli olduøk şindi de bi hastalı øk geçirdik. aşā yu økarı üş 

seneden beri hastalı øklānan ūraşiz. e şindi zaman geliy muabbet içine buluncaøk oliz. 

e şey yapiz, iyi kötü arøkadaşlān içinde bulunuveriz. e bebek oynatmaġ için belediye 

başġanı geldi. efendime beni taøksiyle aldılā, balıkesire göttülē, balıkesire parkta  

10 bebek oynattı øk ordan beni taøksiye pindirdilē, gene evime gettilē, e ordan söhbet 

geşdi e başġa, başġa bi şiylik olmadı. økabat baøkalım. nese balıkesire kittik. e 
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belediye baş økanı taøksi yollamış burē, taøksiye pindirdilē beni götcēseniz götürüsünüz 

didim. göttülē. balıkesire økoca dolmuşlan kittik bigadicin ileri gelenneri. orda 

pargda bebek oynattı øk, efendime söylim orda aldılā beni burē bigadice gettilē, bi şey  

15 acızlı øk görmeden mahabeti yaptı øk. ordan o oyun bitti. bigadicin gelenekleri 

görenekleri vādın, onnarı da gösterdilē. velasıl bizim bigadıç eyi geldi økabat. 

bigadıçda düün vāmış, urdan økıneye gittilē, økınadan geldilē økızı övdülē, ġızı 

övdükden sona bi şiy yapdılā, oyun yapdılā oynadı genşlē daøkımı oynadı tüngedilē, 

davayı bitirdilē, baş øka bi şiylik acızlı øk çı økmadı. şindi burda arifaa denilen bi ihtiyar  

20 vādı, düyün cemiyetlēnde o adam gelirdin, biz de ufaøkdı øk, u sübürgeden yapādın. 

nese ben de baøkdım, taa sona ben ġalemlere barmaøklara uydurdum, iki bebek 

yapdım, ondan sona bi düün cemiyetinde bütün millet satı görmedi. çı økdım henk 

yerine, beni bi tabudun içine ġuydulā, tabudun içinde henk yerine vādı øk, unda bôle 

økaldırdım ben bi oynatdı øk. felan havayı vurdum feşman havayı vurdum, dicem  

25 ordan biri benim başımda dineliy. bu hitim yavrulara didi beş on ġuruş para haøkdır 

didi. u basdı beş lira, u basdı bin lira bôle bôle davayı ôrendik ondan sona işde 

bigadice kittik, bigadiçde oynatdı øk. şiy bayramında, ni diylē una. økurtuluşta, ha 

urdan merasim geçiti yapdı øk. arabaya pindirdilē beni. arabada şôle yapdı øk, 

hükümetin önünden geldik geşdik, u da ôle pitti. økabat. 

hatıra 

30 henk şudur. düüncü düününü oøkur, bütün köylere oøkur, oøkuduøkdan sona misafirlē 

gelir. bu toplandī yere, oturamaøk yeri vādır bizim bi henk yirimiz. uraya davullā 

sazlā oturu, ondan sora bi tencere alabardı kövü oyuna davetlidir. u geçē. undan 

sona faraş kövü oyuna davetlidir. u da geçē. tırfıllā kövü oyuna davetlidir. u da 

geçē. sıreye ġuyarlā, sırada alem iki oyun bi oyun oyna geçiri. ondan sona  
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35 köylēmizin genşleri oynā. e taa vā saat on bir dedimi oturama yerinden daılır bi 

acızlı øk çı økmadan. økabat. 

hatıra 

kendim urdan askerden geldim. bir ay iki ay sona gezdim. e undan sona iş yo øk økayıt 

yo øk. undan sona maden açılmış dedilē. madene kittim. aşā yuøkarı madenin de elli 

metire ġadā bi bacası vāmış, orda işe girdim. evet işe geliy gidiy, e undan sona elli  

40 beşte si økorta geldi, ondan ġaşdı øk. senti øka geldi, ondan ġaşdı øk. teke beşē økayma para 

kesilcekmiş dedilē. yav bizim para nası kesilir diye bizim økafa sarmadı. ordan niyse 

sendı økacılā geldi efendime si økorta geldi, si økortalandı øk. elli beşten yetmiş altıya ġadā 

madennēde durduøk. etebang aldın madenneri, bize atmış gün çalıştırdı, siz emegli 

olursunuz dedi, bizi sürdülē çı økardılā. ondan sona git gel māmeleyi yapdırdı øk  

45 efendime söylim çalışdı øk çapaladı øk emekli olduøk, ottuøk götüstümüze. ondan sona 

işte ōlumuzu everdik, ġızımızı çı økardı øk ġızım, allaha şükür şindi bi dilim ekmek aliz 

işte onan idare oliz. dört seneden beri ben de hastalı øklan ūraşim, e amelād olcādım, 

olamadım. türlü türlü hasdalı øklā geldi işte, kendimiz şindi, şu halde bu ġadā baøkiz. 

burdan balkesire kittik, hastane yattı øk. hastanede økonturol ittilē, e senįn dedilē  

50 økalbin yetersiz, ameliyad olamazsın dedilē, üş tene ameliyad işey ġalp doøkturu beni 

muayane etdi. ordan sen dedilē izmirde pil daøkdırcan. pilden sona amaliyad 

olabilirsin nese. laporları işledilē, ordan şifa hastanesine kittik. bi izmire vādı øk, 

alsancā yattı øk, alsancaøktan şifa hastanesine devrettilē, şifa hastanesinde amaliyata 

ġuydulā. amaliyatta iki gün yattım, ondan sona hemşirelē, doøkturlā, mustafa ġaraca  

55 isminde bi doøktur beni amaliyat yapan, ordan çı øktıøk balıkesire şey hastanesi 

si økortaya geldik. parapostadan amaliyat olmaøk istedik. onda aøkciğer solunumu vā 

didilē soluyamin ki ben, amaliyat olamaım bıça şeyden amaliyat masasından geri 
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geldim. orda on gün on beş gün yattım, çı øktım geldim, şimdi sālım yerinde, az çoøk 

acı beci olsa da yaşiyez ġızçazım. dört dene ġızımız vādın bizim, e ilk ġızı istedilē,  

60 allahın emrinnen, pengemberin ġavlinnen ġızınızı bize veri misiniz? biz de olur 

dedik, ġız istiyse olur dedik. nese, nasipmiş vēdik. e ayın feleninde urbā gitcez, 

gidem. gideriz hısım aøkırabaya ünneriz, urbā gideriz, urbadan geldikten sonra yimek 

yeriz. yimekten sona felen gün nişan daøkılcaøk, düünden evela düüne oøkunur, undan 

sona davulçusu gelir, efendime sölim...bittî gün āşama økadınnā aøk göynek giyerlē  

65 yaŋışlı. økız evine işey ōlan evine giderlē. ōlan evi şey ġız evine gelir, oyun dümbek, 

bitirilir. ertesi gün, bazar günü økınaya giderlē, økınadan gelirlē yimek yirlē. yimekten 

sonra oyuna başlarlā. tām saat üçe ġadā oyun olur. üçten sonra taøksileri hazırlālā, 

gelin almā giderlē. gelin almadan gelirlē. saatı geldi mi gelini hazırlarlā, taøksiye 

pindirilē gelin yaparlā da. pinē. seven…. hadi uğurlar olsun, allah dirlik düzenlik  

70 versin dirlē. gelini alırlā giderlē. ondan sona aar düünü yaparız. aar dününde yemē 

çaırırız ġalan. yimekden yirlēse allah dirlik düzenlik virsin dirlē. dava bitē ġızım. 

44 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Şennur Erkek, 28 

Kayırlar 

Kına gecesi, düğün adetleri 

kına gecesi 

1 adım şennur erkek, bizim kövün şeylēne göre økına gecesi, økına dedîmiz şey, göynek 

şeyinne başlar. göynek dedîmiz kendi elimizde yaptımız peşkir, økuşaøk, kendi 

büktûmüz tellē taøkılarak bôle başlar. yengeler tel dedîmiz şeyi üç gün taøkarlar. çevre 

köylēnde de öyle yaparlar. bigadicin köyüne ait, özel şēlerdir bunnar, köylerine.  

5 yani bu davutlā baøk, bigadicin tullā bunnā da cuma aøkşamı göyneklē başlanır, 

göynek işte kendimizin yapdığı işleme usulüyle. bu kilim doøkunan şeylerde 

doøkunan göynek bunnar beyaz. økuşaøk doøkunur, ondan sona peşkir. bunnarı eline 
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doøkudun, ilk aøkşam unnar giyilir. ertesi aøkşam normal økıyafetler giyilir. ilk aøkşam 

giyindîni de bi de köy erkeklerine yemek verilir. biz una aar düün deriz. u danışı øklıøk  

10 sai, u danışı øklı øk. danışı øklı øk cumartesi aøkşamı misafirlere özeldir, yine misafirler şey 

yapar. pazar günü ilk şey økoşuyla başlar, genşlerin yaptī, deli økanlıların økoşu vardır. 

bu økoşuda kendimizin yaptī çörek, bu tepsi ekmēne benzer çeşit ama burasına has 

çörek denir. çöreklē başlar. økazanan u çöre alır. ġoşuyu ġazanan çörek alır, şey 

çörek var para yoøk ġali. undan sona økız övme diye bi şey vādır burda. gelini överler.  

15 økınaya çı øktı øktan sonra burda gelini överler. økınaya çı økılır davullarla yine bizim 

buraya özel økadîfe, fistan dedîmiz boydan o unnar giyilir. her økınaya gidenin 

giymesi gereken şeydir. bizim dedîmiz üstümüze şey peşgir şeklinde özel burasına 

özel yine üslûmüz. üslük dedîmiz, unu taøkarız. økızı økınayı gezene ġadan gelin 

arøkadaşının dizine yataraøk, ôle yatırılaraøk, üstüne bezi örtülerek ilayi şeklinde,  

20 büyük yaşlı økadınnarın söyledî beyitler vardır. unnarla övülür, ağlatılır. ben 

yapamam unu. hanini yapilar onu, ağlamaøk şeklinde. babannesi, annanesi öldüyse 

gelinin, bu gelinin ebesi nerde hanini, ebesiz gelin ōlan gelin hanini diye ālataraøk 

yani u şekilde kendilerine özel şēleri vādır. gelince undan daa ayrıntılı alam. yani 

ālatırlar. økardeşi öldüyse økardeşine şey yaparlar. anası bubası yoøksa. unnarı şey  

25 yaparlar. gelindiinde økınayla gelin økınayla gezer. yani økınaya gelenner elinde økına 

tepsilerine gelirler. u økınayı gelinin eline verirler. yani undan sona yöresel 

økıyafetlerinle bi oynarlar økadife dedîmiz fistanla. unla ilk oyun ununla başlar. bizim 

yöremizin oyunu aşā yoldan. yani bizim normal herkezin bildî oyunu oynamayız. 

bizim oynadīmız aşā yoldan dedîmiz atalardan gelme bi oyun. atalardan gelme bi  

30 oyundur, sürekli o oynanır.  
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45 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Hasan Uraz, 75; Orhan Kocabaş, 65 

Mecidiye 

Sohbet, çevre köylerle ilişkiler, çeşitli kelime ve 
cümleler 

sohbet 

1 -şindi biz bulġaristanın tırnava şey neydi küyün vilayetin adı be, amet? tırnavanın 

økavlatlā küyündeyi, gelmişiz türkiyeye. oradan mecidiyeye, økaçta oluyo o, beş sene 

sona mecidiyeye gelmişiz, mecidiye köyüne beş sene sona. burasının tarihçesi, şindi 

burda şu økızın dedesine økonuştum ben. nehayeti, şindi burasının adı yulvadıç alanal  

5 ama burasını is økan eden insanların birisinin adı necib biri mecid. mecidiye diyelim 

de ikimizin de adı anılsın diyo diyo. annadın mı? ikimizin de adı anılsın diyor. yani 

tarımdan bahsedelim mi? tarımdan ektimiz mısır, buydey o günün berinde. şimdi 

tütün, efendim økavun efenim gene aynı buydey, bunnarı ekiyoruz burlāda. geçim 

økaynaøklarımız bunnā. baş øka bildim yo øk.  

10 niyden başladı øk be ilkin. oøkul gelmeden neyden başladı øk. ibrik, su 

-faraştan gelene gelere derlē bizde. 

-böyle, şey, açtın mı? mesela biz hamırdan yapılana økaçamaøk diyoruz. mısır 

unundan yapılana. andan sona şeye sütle unu økarıştıraraøk buna økarştırma. şeye 

suwācı baøkırı suları taşımaøk için iki ucuna taøkılan suwācı, baøkır taøkılan, onun adı  

15 suwācı. andan sona su içtîmiz bardān adı naştırapa. ondan sona bi de aptes ibrî, 

aptes alınan ibrîn økabın adı naştıra işey sûlüyemedim su bardā, su bardā diil şey 

ibrik. ibrik diyoz. baş øka da bildîmiz yoøk ġızım. yetē bu ġadā. økarşıdan gelene gelere 

deriz. mesela sana bi soru sordum nābersin? nerden gelēsin? nere gidēsin. bunlar 

hepsi mācırların ana dilleri bunnā. orda yaşlı o…. bu sefer de bunnā økarşı ya hani vā  

20 hālā vā ya. ōlum şunu bıraøk diyo, ġavur diyolā bize diyo. 
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-şimdi baøk ġızım mandaya, alem mandaya camız de, biz manda deriz. herkez camız 

de, biz manda deriz. 

-bi de inek deriz økara sığıra. hanı çoøk zamet çektik. ondan sona tam bi de alman 

harbi patladı mı. şey yirmi yedi yirmi şey otuz altı otuz yedilēde. ben yirmi sekiz  

25 yaşındadım. ben benim aġam deriz e duymen mi sen. abiye aġa deriz anadın mı, o 

şekilde. 

-sizin yerlilē de efe derlē, abi derlē, bizde aġa. 

-ben ufaøkım, on iki yaşında adam o økula gidemez. benim bi numara büyügüm vādı, o 

økoyunnarı güttü, biz bubamna burada geldik çivt sürdük anadın mı. økırøk ikide  

30 başladı. burada ne değişik olcaøk, burada vilayeti sadece erkeklē çivt sürdü økadına 

çivt sürdü yani senin anan çivt sürdü burada. çünkü neden, seni beslēcek, bebeksin 

sırtında. çocuøkla çivt, ayānda çarı øk. çarı øk biliyon mu sen? çarī da yaz.ôle diil mi 

hocam.  

-şindi baøk benim amcamın, bunların yanında çoban øka yunan burē gelmiş, şurē  

35 yu økarı bayıra. yunan burē gelince bunların økoyunnarını güdüyomuş benim amcam. 

şu aşşā dōru inēke, amcamın elinde cebinde bi bıçaøk vāmış şu ġadā bi bıçaøk, bıçān 

ucu da økırı økmış, unu yunanın askeri buluyo. amcamı burē getirip hapisaneye atıyo. 

andan sona gidiyo, bunun ninesi økurtarıyo. o benim çobanım diyo, bıçā ben vēdim 

diyo. 

40 -økarşındaki düşman økızım. yani şôle bi adet sizde bi bıçaøk olsa, bizde olmasa, 

heralde siz bizi yenēsiniz babanla. ôle dil mi o da bi alet yani. 

-bıçaøksız olur da hane olur mu? bayıra da gitsen bıçaøk lazım, evde de bıçaøk lazım. 

sovan kescen ekmek kescen, o da çoban deil mi heralde økoyun ölcek, bilmem ne 

yapcek bıçaøk ilazım. ama burada da yunan askeri şeysi altında burası da. şimdi baøk  
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45 burada bi îtiyar vādı, şurda yunan duruyomuş bizim şurda. onnarın økumandanının 

adı neydi, økostantin mi, yunanistanın økostantin, köpēn birine adını økostantin 

økoymuşlā, birinin adını kemal økoymuşlā. økostantine baøkāmışlā ama her et ne vāsa 

bol süt bôle. kemal bôle. bi økoyuverimişlē, buğuşur köpeklē. kemal yenēmiş. bu bizi 

yencek burdan diye ġaçmış unnā burdan ġari. ôle derdi...hasan aġa...ben bunarı hep 

gördüm dedi şurda hemen da, şu evlerin doøkzan metre üst yanda. 

50 -şindi hocam, evladım, ben sana ben şimdi bizim misafir odası vā, yani bedava 

ekmek veridik, tamam mı? ben dünyama geldim vādı, otuzdaydı. bin do økuz yüz 

atmışta yı øktı øk yani. nayeti orayı kāve yaptı øk yani. burası bedave o şekilde bene hiç 

halk içinde durdum yani. burasının yidî içtikleri afyon, siz haşaş dersiniz biz afyon 

deriz. lale açiyo ya o, yā dérmeni vādı bizde afyon susamı çı økarıdı øk yani bütün  

55 evimiz tarım. afyon, susam çı økaran yā dérmeni yaz. iyi işte o. onnarı şôle güzel bi 

şeyce arøkası arøkasına yazāsın, nayeti bedava köylerde ekmek verildîni, o da 

økıymetli. bin do økuz ellide, şindi alayın içinde bi tenesi økoyun güdüyo dedenin biri. 

aldı beni dede, nerelisin, nabıyosun falan dedi. nayeti sen nerelisin be çocūm? 

bigadicin adı boğducmuş. nayeti burasını mecidiye olaraøk bilmiy. mecidiye 

köyündenim. bilmere  

60 nayeti bilmedî için şindi bu ne dedi biliyo musun, yav bizim köve yılvadıç demişlē 

dede didim, duudan buraya hacıōlu nabey diye sordu bana dede. hacıōlu nabey, 

sizin orda dedi, bigadic şey boducın...bizim evden baş øka öte yanda ev yoøk ya, 

burdan tarafta ev yoøk, nayeti şey yaptı øk, bubamı bileri, ali aġanı bileri eğitmeni. bi 

de ikisini bile baş økalānı bilmiyo, nayeti işte o yunannıları burda şeyde. yalnız bizim  

65 küyü ya øktırayazmışlā unlā. yani işte u zaman şey diyo. bu çaøkırōlu derlē şeynin bi 

bıçøkı vādı orda bi ġavurun bıçøkısı vā ordan o økurtarıyo bizim köyü. şeylē götüren 

-ama orda da … vāmış gene. o bıçøkıcıya da haber ulaştıran nenemmiş. 
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-u şeymiş 

-hacıōlu yani 

70 -hacıōlu tabi de. yalnız çarīn altına şeyi şeydip de økaçırilē buradan onnarı de ona 

varıyolā ondan sona o bıraøktırıyo. 

-baş øka yerde vā senin dedîn yalnız bizim bu kövde olmamış. bu köyde, bu köye, tabi 

kendi istenen gelere gibi olmuş yani. nere gelirse kendi istenen. hep kendi 

istekleriyle çı økışıyolā yani. 

75 -sizin, ôle bi şey de hiç duymadım yani. şindi burda bu küyde bunu bilen de çünkü 

oda bu küy økurulduøktan beri bizde bu oda var. ben de otuzdan beri mesela on 

yaşından beri ekmek getiriz burē anadın mı 

-şindi bunun dedeleri vā. demin orda da yazdı ya...yalnız benim dedem vā, bi 

ġardaşınna gelere benim dedem. öteki økardaşlā orda. iki økardaşlā gelere. biri āmet,  

80 biri mēmet biri de hatçe emine. orda öteki aøkrabalā orda økalere dedemin hanesi. 

mēmet gitme demişlē, ben gidicen işte ablamlā neyse, kimle gitcen dese, burē 

geliyolā işte yolda hiç zāmet çekmemişlē. te burē gelirken hiç zāmet çekmiylē unnā. 

-ha bizimkinnē öküz arabasınna gelmişlē, kimisi eşekle gelmiş, kimsi öküz 

arabasınnā gēmiş. ha bizim dedem de buradan evlenmiş, çı økış yapmış. hani gelin  

85 kendi økarısı da gelin arabasını yapan nehayeti økanat taa düne gelesiye økadar 

samanlīn önünde asılı duruyodu, ninemin gelin ettî arabayı. økanatları yapmış urda. 

ne derdilē una lambur økabī vurmuş una lambır økabīnnandı ôle sülēlerdi. 

-şindi bizim økara āmedin økarısı, deli cambazın økardeşi ya, traøkyadan beri geçmişlē 

arabayla da yeni genç ġızmışlā senin gibi. økara mēmet, emine halamın yandan  

90 geçēkene emine halamın økafasın tıøk tı øk tıøk etmiş, ben seni alcan demiş ordan 

gelirken. unu anlatırdı unnā hep bûle. şindi biz bûle eskiden ihtiyaç odunu verilēdi 
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bize. dayā gidēdik, naøkliyeci mandaylan. ordan ihtiyaç odunu alırdı øk bir haftada 

burē gelirdik burē. sona ordan deirmen taşı çekēdilē. hasan aġam onnarı çoøk iyi 

bilir. 

95 -yav çoøk iyi biliriz, ben sındırgıdan taş aldım. kemalpaşaya götürdüm, kemalpaşaya 

götürdüm taşı öküz arabasınnan. bu şekilde kiracılı øk yaptı øk. 

-ôle, köy hālā naøkliyeci. 

-alman harbinde o dāda yanġın çı øktı, taş ocānın çı øktī yerde. o zaman yācılara 

topladı, yācılar emsalleri, urasını yācılara verdi. yani o emsaller, aġamîn emsalleri,  

100 bizim büyüklerin emsallēni...andan sona biz, ben on sekiz yaşındaydım, aġam da 

işte on doøkuz yaşlarında, orda gittik o yolun silindirecinde çalıştı øk biz taa şeye ġadā 

tātalı mezera ġadā 

-hatta şu mizar altında şôle bi köprü vādır mermer, ...orda yağcı ustanın adı yazıyo. 

-unnā bu yolun yapıldīnı burları biliyoz. şindiye ġadar bilmerim ben hiç. orlara  

105 amelecilik yaptım da şey yapmadım. 

-bunun dedi...bu kertiliye sabuncubelini yardı øktan sona buradan undan sona gidiyolā 

israile. 

-undan u arada bi økarışı øklı øk oluyo da şey yapıyo, silah  bôle şeylere. her gün ölü 

çı økāmış. ölü çı økıyo mezarlara makineli tüfek yerleştirmişlē...onnarı ondan sona  

110 filistine giden sürgün ismet paşa yaptı. ben onnarı fev økalade bilim yani çünkü o 

odada duyim ben baş øka bi şey yoøk. unda bi otuz yedide burē işte oøkul açıldı, 

devamlı biz ûretmenin içinde durduøk. şurda üç dört senedir ûretmen mûretmen 

økalmadı bizde. gelim gidim vā ya. o ôretmenler de bitti yani. 

sohbet 

mecidiye köyü burēye økırøk hane olaraøk gēmiş. ona kişi taøksim edilmiş. hanımlar  
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115 çamır økarmış. örgü bilenler örmüş. örgü bilmeyenler bayırdan örgülük geçirmiş. 

hanımlar, erkeklerin hani beceriksiz olannarı çamır økarmış andan sona økarılar da iki 

taraftan sulanır o, ordan buna da mamil denir, mamil, anadın mı. bu şekilde herkeze 

ikişe göz ev, bire tene önden yazlālı ev. bunun önden yazlāsı olur. önden yazlālı. bu 

orta yazlā, orta yazlā bu. ötekisi önden yazlālı evlē. burada økırøk hane o şekilde  

120 evlerini kendileri yapıyolā. yani bizim mecidiye köyü økırøk hane olaraøk yani onā kişi 

taøksim olaraøk, sen bi on kişi başında sensin. yani şeye gidenler hani örgüyü bilenler 

örüyo, örgüyü bilmeyenler. çivileri de økızılcıøk aacından, økızılcıøk aacından çivileri. 

burġuylan delmek şeklinde. çivi yoøk. anadın mı onnā, onnarın yerine burġu dedin 

mi burġuyu bilirsin, burġu dedin mi bi tarafına bu işte o şekilde köyün is økan oldū  

125 økırøk hane. økapā. evlē ikişē oda. yani şey nerde yapıcaøk canım, herkes sana. sen on 

nüfussun bana ne ondan. herkeze ikişē oda. økızannā burada velilē orda. ûle şey, 

bolluøk diil bu yani göçebelik økolay bi şey diil ki. hepsi o dede ninelerin îtiyarların 

durdū evde, ananla bubanın durdū evde. durdū odada yani. orda pişirip orda yiniy 

yemek. ôle şey yoøk. misafir geldî zaman da hepcimiz öteki eve. ben çoøk yattım yani  

130 kendi anamızlan beraber. bubam nehayeti hadi bu yan økı eve, misavir,...bizde økaç-

göç var, yani sen buna soøkmam yengenin yanına, bu da beni økarısının yanına 

soøkmaz. o zaman økarılā, økarı da misafir vā, bunun økarısı vā, senin anan vā. biz burē 

erkeklē yatarız, ordan analeyni hepiniz burē odaya yatarız. iç içe yatarız. yorġanımız 

fazlaysa, şey yorġan bulamazsa yatamaz. o şekilde şeyimiz var yani gelenek  

135 göreneklerimiz bu şekilde. hālā devam edē bizde yani u. hani mesela şimdi şey 

gelsin nehayeti fazla içeri almayız yani biz.  

-onun adı toøkattır burda. yani öyle cümle økapısı falan diil yani. mācır āzı to økattır. 

-ana giriş økapı toøkattır. 

-ya ya büyük økapı. 
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çevre köylerle ilişkiler 

140 ayla gün şahit olsun hazreti alinin økılıcı boynuna olsun mu dedîn zaman çetmi tir tir 

titre bûle. sen hiç askerlik yapmadın ama hocan vā ya hani. bûlecik titre. ne istesen 

veri. alcan olcaøk tabi canım, alcān olmadı mı olur mu bi şey. şindi bende økamyon 

vādı, bunnara taş çekedim, çivt sürüdüm bunnara, sı økıştın mı ben sûlerim unu. ayla 

gün şahit olsun hareti alinin økılıcı boynuna olsun mu benim sende alcām olmadīna.  

145 ûle allā belanı vesin, gözüm kör olsun, bunnara inanmaz. sı økılırsan ettir baøk, sen de 

ettir, çoøk basit ya, ayla gün şahit olsun hazreti alinin økılıcı boynuna olsun mu benim 

sende alcām olmadīna. 

çeşitli kelime ve cümleler 

tete: teyze 

økaçamaøk: mısır unundan yapılan 

150 økarıştırma: süt un økarışımı, økoyultup 

suwācı: iki ucuna baøkır taøkılan su ağacı 

ferece 

naştırapa: su içilen bardaøk økupa 

ibirik: elde taşınan 

155 gelere: økarşıdan gelen 

ibrik: abdest alınan økap 

nabēsin 

nerden gelēsin 

nere gidesin 

160 camız: manda 
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økara sığır: inek 

çarı øk 

yağ démeni 

bedave: yemek 

165 bal økan: orman 

lambır økabığı: bir çeşit ağaç økabuğu, ıhlamur. 

menfes: suyun geçtiği yer 

tınaz yabası 

çildirim: unun yağla økavrulması, sonrasında süt økatılmasıyla elde edilen yemek. 

170 döşek: yere serilen yataøk 

mıŋar(pınar): çeşme 

köteş: çitle 

dimi: yazlı øk yataøk 

yün döşek: økışlı øk yataøk 

175 aġa:abi 

økuruluøk: yasla 

saya 

mamil: çamuru samanla økarıştırıp sıvama 

toøkat økapısı: ana giriş økapısı 

180 ataşlik başı 

soba başı 
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iğsi bucağı 

köşe: ateşin yanı 

bılaşı øklıøk 

185 bızā: inek yavrusu 

sotaklı øk: bulaşıøk yı økanırken aøkan suyun toplandığı çuøkurlu øk. 

fınlıcaøk: hamidiye köyü 

bulġar bozması 

çömlekçi 

190 götümüyo: götürmüyor 

sofra pulası: sofra bezi 

ölü økolacı: çoban økolacı 

gömme: mayasız ekmeğin kül içine gömülmesi 

kümbet: topraøktan, küçük fırın 

195 aş baøkırı: küçük baøkır 

manav baøkırı: orta baøkır 

su baøkırı: büyük baøkır 

memişhane: yüz numara, tuvalet 

ilazım: lazım 

200 macın: üzüm petmezi 

hapişane:af 

andan sona: ondan sonra 

persi köyü: değirmenli 
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økorcu: økorucu 

205 odun yuvmuş 

patike: pati øka 

oleriz 

cuma økılāøkan 

urubun yarısı pinter 

210 sekiz pinter-bir şinik (ġaz yağı tenekesi) 

fida 

ciġara 

çetmi 

pırøkaladım: eleştirdim, taradım, økonunun inceliğine vardım 

215 mızıøka: bir çeşit lāøkap 

badigöz: bir çeşit lāøkap 

yastı øklama: tarlada motorun döndüğü yer 

pindirmek: bindirmek 

46 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Hakime Donat, 77 

Okçular 

Sohbet 

sohbet 

1 üş gün orda durdum. on beşini de duttum orcun, on beşini burada duttum evimde. 

evimde sirek durin, ha burē gelip gidim bunnān yanına. bi de bunnarı yollasam bi 

ben, baøkam o zaman evimde mi durcam yoøksam gitcem mi, bilmim. hayatının 

yannāna dōru. de urda susamın yanında evlē vādır aşāda benim. hayatı, en güççünün  



 306 

5 evleri orlada, tam aşāda, susanın ġıyında, iki ġatlı, unnā hayatının, benim ōlanın 

onnā da. burlā aha yusufun gelinin. şu evlē de benim şôle gelinnēn evleri işte ôle. 

yaptı da taa düzülmedi biri, evlencek ōlan vā. ōlan, ōlanın ōlanı vā rasimin. yusuf, 

yusuf izine geldi de gitcek ya hemen. ne diy bene u. ebe diy seni de götüren de diy 

gelin bizim halime gelin götüren de diy bi havtacı øk dur yanımda diy. ben duramam  

10 hatçe… gönlüm daralıvarı benim urlāda. e burlāda baøkam evlatlā hasta mı oldu, 

acaba niyle geldi. bilmem ni bilmem ni ġali, økavama daøkarım. ha, ġurbet oliy. undan 

undan işte ben pek gitmē canım istemiy hanı...diyilē beni götüren diyi ben de diyim 

ki mutluyı diyim økaş tenesi ünnemē geliy diyim ben ġızlān yanında...ġocamız öldü 

ġalan bi başımız ġaldı bizim, ōlanlālan işte. tabi tabi, tabi ġızım tabi.  

15 tabi ġızım tabi, napam işte bûle bûle, baøkam bu günneri geçirem. ben ôle diyim, 

hayatı gitme ana diy, sen burada diy. aşıŋ bişik diy, ġaşīŋ dayanı øk diy, ocāŋ yaniy 

diy. e geçenneri altı çuval odun getirivimişlē ġızannara. ōlanım diyin, bene ya økcā 

diyin benim eve gēmesin diye gettin sen. ay ebecēzim diy, bunu görüp duruz. 

gözümüz vā ya canımız vā burada ocaøksız durulu mu diy, ben diy gitmin diy. ocā  

20 gene ya øk. maşınġam vā evimde, hepici vā düzülük. yaøken ocāmı, namazımı ġılim. 

böün ben ezen ōmadan økalktım. benįm maşınġa yaøkı øk taa. evin içinde apdezimi 

namazımı ġılana ġadā ezan oldu. da ben ôlen ordan da gine burē erken geldim. āşam 

zalegillēn evindedim yuøkarda bizim. beni ġoyuvāmadılā. e teyze. ey. e gitme sen. 

gitme sen, gēmeyen sen burlara. böün burada yime burada yicez. eyi. ġoyuvāmadılā,  

25 orda bi ekmek yidik, allah ġabul etsin. ha esra getürüvidi beni burē ġadā. git ġızım 

dedi, tizene götür beri dedi şiy fadima, u ġoca gelinin ġızı. geldik ġalan işte dicem o, 

ocāmı yaøkdım, yatsı namazımı ġılmadımdı. yatsı namazımı ġıldım, otdum ġalan 

kendi kendime, tespîmi çekdim. saat do økuza geldi, yaten ġalan dedim. ocā, 

maşınġayı sünderdim. nabam a ġızım olcaøk bu işlē hep. böün dursam ōlanlān evinde  



 307 

30 bi gün dursam evimde, evimde tabi sen vāsın. öte beri, ġayġısız olunmeyi. ha, 

dicem, sabalēn erken geldim baøkam buna didim ōlan gitcek ya didim. gidēse 

görmem belki, økal øka… işte ondan geldim. hinci yusuf bene der ki gelmedine burē. 

görin mi anam bizi sevmiy, görin mi anam geliy mi der, hem de der, gücenir. ben 

undan erken geldim ben burē. ya göreriz ya göremeyiz. tabi yetmiş yediye girdik  

35 ġari, ġocadı øk. ōsun baøkam e ġızım bûle işte. bi bana hayatı özele çı økardı.ōlum diy, 

sen bu valideni diy getmeymişin diy felce ġarcāmışdın diy. urda hemen celal bôle 

muayene yaptı beni. şiy dedi, yālı yime diy bene ġızım, tuzlu yime dedi. satı ben u 

fasılle aşını da āzıma almam satı sevmem. baøk hacıyı bişiriviridim de kendim 

yimezdim, hanı sevmezdim unu. dicem, gelin gelsen ya, dolaş beri baøkam bi, dolaş  

40 beri. gel ya. nere ġaçin āşa. şeyin āmedin şeysi, yusufun benim yusufun gelini. hana 

dicem, urdan hinci şey dedi. bu da benim gelin, bu da benim ōlanın gelini işte. aha 

bu da gelin, bunnā üş dene bunnā. āmet mi gitti, ōsun. hanı dicem ġızım. bi 

muayene yaptı beni, bôle aştı, soydu. sene dedi, ōlum dedi. beni dışa çı økardı o, buna 

dedi yālı yidirmen demiş hayatı ōlan diyiviri bene işde. ġana didi, yā ġarışmış diy.  

45 nolcaøk didim ben, hayatı nolcaøk bizim iş bôle didim. înnesini hapını yazcaøk didi. 

dutmuş gene baøk doøktur innesini hapını yazmış. ben de onnarı tedavi yaptım burda 

aşāda, taa hinci benim haplām şurda bilmim ben iki tapla mı ġaldı bilmem. broşit de 

vā bende ġızım, souøklama da vā. tabi mide de hassas zatı. zatı önden hastadım da 

haplālan inelēlen durēdim. toøktura gidince ġadā tabi deŋişdi haplā. unnarı aten hinci  

50 ben kendim. da öteki eski hapları atmen ġalan. demek aşādan ben bahçenin yanına 

bile inemedim, halbuøkun ya økın emme inemedim.  

evlenme 

öteberi...sevmedim, satı sevmedim ben. sevmedim ayrıldım. e buna nāsipmiş. ġız 

ġısmı sevē. bureye de anamın babamın sözünne geldim. te ôle ġızım napam, 

ġaşmadı øk, ġız ġardeşim ġaştı benim de ben kendim ġaçmadım. biz ġaçmadı øk.  
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55 istedilē işte neyle olcek. ġızım pek …ġonuşmā pek aøklım da ermi de. 

iş 

oraøk biçiz. e sergennenne savurudu øk ya. dirmene gidēdik. hinci de yapamacaz ya 

ġalan niye sôleme ūraşam. ōlanlā baøkcek, ōlana yapcek, biz idare olam bundan sona 

de mi ġızım. aha baøk bu adam benim ōlan, bu da benim ōlan. inceden inceye sormā 

mı geldin burē? aman ha ġızım sen yoøk mun ya. sôle baøkam sen sôle baøkam. 

60 ni vā hinci ġarı ōma. sus. hadi ġonuş baøkam ne dicen. makine da vā. hinci ırahatımız 

yavuz ġızım ne ġadā zorsa. hincikinnē iyi oldu iyi oldu ġari. bizim günümüzde biz 

çoøk çekdik. hinci yaşaması yavuz ġızım. 

sohbet 

unnā burē gēmiş de u gençlē urē soøkulmuş hepsi doluşmuş. økapının ardına 

bastırmışlā, bôle yüklenmişlē genşlē. genşleri işey bizden iyi davranmışınız siz ya  

65 dimiş ġavulā una genşlere økapıyı bastıriylā ya genşlē. bizden iyi davranmışınız 

demiş. sizi ben dimiş pastırcādım ama demiş, bizden eyi davranmışınız siz demişlē. 

bene nadire tîze diyo, öldü. her kötülû yapcāmış. bizden iyi aøkıllı çı øktımışınız didîne 

getiriyo u. økapının ardına yüklenmişlē økalan genşlē. ben hinci bu vayide yengenin u 

økapıyı...iy, osman dedemin økulānı kesmişlē. urdan evel bubamın altınlānı almışlā,  

70 elinde altın sökesi vāmışdın bubamda, kendi bubamda. altınnarı āmışlā da gene 

bubamın hana bi yerini telef yapmamışlā emme ebemin, bu elif ebemin ġocasının 

økulaøklānı kesmişlē økulaøklānı, undan paralānı alamamışlā emme. para, altın unnāda 

da çoøkmuş. pagize halam ġavzamış altınlālan paraları da şey vimemiş altınnarı. e bu 

pagize halam ġavzamış da bu altınnarı. undan sona pagize halam ġızına vermiş altın  

75 sökelerni. bu økuşaøkta bôle topuz gibi durudu. tabi ōlanına ġalmışdır di mi? bôle altın 

sökesi vādın selime halada. yunan Faøkıtlanda taa hepsi dünyadan geçtilē ġari ya ya. 
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meramet edē mi ġavur adama. allah  hana eskilere göstermiş bize de göstermesin.ôle 

ya, bizlere göstermesin. göstermesin diye namazın arøkasından dua etcen. allah 

økazadan beladan økorusun. 

80 ben apdesimi alin de namazımı ġılin. 

hinci ġarılā hayın da emzirmiy çōcū ġızım. aliylē bi şişe içine ġuyilē bi südü. emme 

kemiklenmiy u çocuøk u zaman. ille anne südü emcēmiş ġızım. tabi ya. çocuøk emcek 

bôle ōmaz. hemen ġarılā ġalan doği hemen. bıraøkdıriy, o ġızan hallanır mı hiç. 

bizim diy baøk urfan vā şiyde naime gelinin ōlanı, aşāda, kemiksiz, kemikli diil o. bi  

85 de emmedi. tütün dikēdik berideken. tütün tālalāna gidēdi çocuøkların yanında 

ġalırdın. inē sağa sağa içiridim ben daşdı da. e noldu, o zaman da böyümedi işte. ille 

ana südü emcek ġızan. kim olūsa olsun. boş ver. maşallā dörd ōlan vā maşalā benim 

çam gibi ya. canım hemen biz diyiz ki cümle vatandaş ûle yapā. ana südünü 

emmeyince saten … di mi günah, ben ôle diyin, künah. sen emzirmedikten keri  

90 çocūn üç yaşında bi yaşında iki yaşında ayır da, u çocuøk çocuøk olsun, ōlan olsun ġız 

olsun ni olursa olsun. u zaman analā künaa giri di mi ġızım. emzircen. bilmem ben 

dörd tene ōlan dourdum, ġız ōmadı. hepcîni de emzirdim. ayrılcaøk şekile geldî 

zaman ayırısın. tabi hep ġızız di mi. hep başa gēcek. eme sadece sen ben diil kin 

cümle alem ôle. ineg südü, ġoyun südü. pelte yapālādı ôle bulamaç felen ôle şîlen. 

pekmez 

95 aha bu helime gelini aldīmız sene benim şurda mezer içinde bekmez ġaynadırlādın. 

bi...bôle çatal arabalan üzüm gettik onnādan o zaman, bu helime gelin geçirilē ġalan 

ordan bekmez ġaynadiy ġarılā. bekmez niyle olcaøk, üzümü ezēsin, bi güzelim ezēsin 

altına suyunu süzēsin ġazana bi ġazan, iki ġazan olūsa iki ġazan ġuyāsın di mi. bi 

olūsa birine ġursun aha üzümüne göre. e undan sona nāpcan, topraġ ġatāsın  

100 iki økısım bôle bekmez toprā oliy ya çamırcılāda, undan getirisin, içine ezēken bôle 

üzümnēn üstüne sepēsin onu da ôle çinneniy ya. ha topraġ üstüne ġatıliy. üzümün 
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üstüne ġatıliy, siz görmemişsiniz taa. aha bu gelin yapāøkan bekmez ġaynattılā urda. 

gelin geçiy bizim şu danalazlan evin başına, baøkiy ġalan bôle burun burun bôle 

økoøkdu ġalan bôle ekmeklē. gelinin önüne vādım ben, getiriylē ya ġalan bu çınġıllı   

105 tarafını dolaşırlādı. bunu, bunu, bunu getirike. ha bekmez ġanadiylā urda. bunu ara 

yardan dolaşırlādı. ata pinēlēdi de köprü vādı ya burada, samilēn köprüsünün yanına 

geçēdik. gelin aaçları, tam körün deirmenin yannāna varır gelirdi beş tane altı tane 

gelin aracı. bekledirdik gelin bekliy urda unnā gelene ġadā. te eskiden ôledin ġızım. 

benim pullu çiçeklēni ben buna verdim. bu da şeye virmek vā, fadimeye virmek vā  

110 benim çiçekleri pullu çiçekleri. çevrelēm vādı, pullu çiçeklēm vādı benim neyde 

güzeldi. yaptım da ġalan dolaba başımı yapāøkana. i ben de sendiğe ġuydum, bu da 

fadima şiydēken heral. hinci beyaz yapiylē, eveli fistan olurdun de mi. al al olurdun. 

bene baøkma ben demir yolu diylē, şôle cizġılı tam bu şekil işde cizġılı, bôle cizġılı 

onnan gelin olduøk işde. hinci aøk gelinnik aliylē. bizim günümüzde tabi deŋişiy ya  

115 ġızım. hana ôle ôle işler. işde hinci sene üzümü...çökiy u dibine topraøk, topraøk 

çökiy. undan sona unu süzcen, süzcen undan sona bi ġazanın içine süzcen bi güzel 

ġalan, tavayı da ġucan. tavada ġaynatcan, ġoyulcaøk ġalan o bulama gibi sapsarı mı 

oluyo. belli oluyo ya baøklalanıyo ya. sen hinci salçayı ġaynadin ya, baøklalaniy bôle 

yu økarı økaøkiy ya aynı ôle oliy u da. döne şeyde tabi başında savurcin. bôle yu økarı  

120 yu økarı savurcan. 

şaraba daşı 

helime gelin 
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47 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Hatice Dudu Kıyak, 86 

Okçular 

Çeşitli kelime ve cümleler 

çeşitli kelime ve cümleler 

1 almanyada ōlanının biri. 

bi ōlan da bunun burhanededin. yanına gēmiş burē. 

yaban ġurbet geliy. 

ben hemen gidivecek sandım da baøkam didim bi halallaşam bari dedim, ya göreriz  

5 ya görmeyiz, ġocadı øk ġari ôle. 

al beri énki ġızı da şiysini giydirem 

hanøkısı o? 

ġızım durun, oturun, souøkda dışa gitmen. 

økapıyı kepat ġızım økapıyı kepat, souøk geliy kepet. 

10 dışta souøk vā, oturun durun. 

hincikinnē ni vā ġarı ōmā 

48 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Aysel Donat, 37 

Okçular 

Çeşitli kelime ve cümleler, mani 

çeşitli kelime ve cümleler 

1 ġafa gelip geçiy. 

allah belani virsin. beddua işde. o zaman ni bilem ni vāsa dinir ġali işte. āza gelen 

sepilir. hele ġızdın mı, tabi iyce ġızdın mı. ya ayānı basā ya ġuylîni çarpā sana boøk 

økaydırı, o zaman dirsin ġari. 
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5 sabun yerine onu ġullaniylēmişdin. 

afyon ekdim azmamış 

demir çapa ġazmamış 

ben allaha güceniyorum 

sevdiğime yazmamış 

10 derlēdi yani, ayfon ġazalāmışdın da ôle derlēmişdi, biz de duyādı øk ihtiyarlādan, ôle 

duyādı øk. ayfon ġazma gidelēmişdi bôle bi sürü însannā, bôle sôlēlēmişdi. biz ôle 

dirdik dirlēdi. 

cier ellemicēmişin bi yanına şiy olurmuş. somaġ ellemicēmişin. ondan sona şevtali 

oldu mu tûlü olurmuş yüzü. e işte ôle diyilē, ne bilim. 

15 külek dikelēmişdin bôle ġıvırcı øklı ġıvırcı øklı una. 

kôde olur da tēlikelise tabi şey olur. normel doum olusa getirilē ebeyi. eskiden tabi 

ôlemişdin. 

hiç parasız ġalmasın avucu diye, para olurmuş avcunda o zaman. biz yapmadı øk 

gerçi, biz sonadan kere duyduøk. para ġoyalāmış bôle avcuna para ġısdıralāmış çocuøk  

20 oldūna. o zaman çocuøk hiç parasız ġalmazmış 

ezan oøkunur çocūn ġulānda, ezan oøkunduøktan sona işte. yani çocūn ġulağında üç 

kere felen sôlēnirmiş, yani ni diceksen unun isminde sôlersin. 

çocuøkta yara çı økamış hem yüzlēnde bôle, pis yara. ġırøklı çocūn neresine baøkcan ki, 

küçük daa. 

25 çocua giyim yaøkışsın diye, ôle oliymiş. güzel giycēmişin. beyaz da beyaz güne 

göstersin diye ben ôle duydum. siyah giydin mi ġara günde durāmış çocuøk, beyaz 

giydin mi beyaz günnēde, aøk günnēde durāmış yani iyi günnēde. ôle diye duydum. 
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mesela ben çı økdım işte bir havtalı økøkan. çöreotu ġoyālāmış bôle şeysine, şeytan 

ulaşmasın diye işte. çı økarlā, mecbursun. hayvanın vā. 

30 şey yapiylē sahi külte piniylē, bôle bi fırın süpürdûmüz külte olur, külteye piniylē. 

ôle yapmiylē mi onu. siyittirilē mi onu bi de oøkiylē mi onu, økulfuallā mı oøkiylē. ebe 

nābin økırøk økavırin. üç kere onu söliylē, bi dolaşıp geliylē. ebe nābin økırøk økavırin, 

yinden gene geçiylē, ebe nāPin økırøk økavırin. oliydi di mi ôle şimdi olmiy. halime 

aba yapādı unu. hinci aøklıma geldi baøk, kültenin üstüne pinerlē, siyittirilē. çocū  

35 pindirilē. 

duz ne zaman ġatıli be, bi de duz ġatiylē ya içine unun. a yavaş olmasın da hızlı 

ōsun bôle diye gidēkene, hızlı gitsin diye. ötekilē yavan olurmuş da.  

erkek çocū diylē çoøk emizirdi mi hovarda mı olurmuş ôle bi şeylē geçiy de. bilin de 

çoøk emdi mi ôle diiylē. emizdirilē ya unun için u haram işte u zaman. 

40 saçta deriz biz, saçta pelte yapālāmıştın. şiy olē, būdaydan olē. būdayı ıslin, undan 

sona ezin onu şiysi çı økiy, beyazları çı økiy, ondan sona güneşde bôle ġurudin. 

süzmeden geçirin. güneşe serin, güneşte ġuri. undan sona ıslin, undan sona ya ġatin, 

eri u zaman şeker ġatin, pelte oliy işte. helvası felan çoøk güzel olur. ben unu niden 

sevmim bilin mi, ayaøklān çinnendii için hiç sevmem. yapmadım bu sene bile hiç.  

45 canım ellēn ōmaz økı o, aya øklān çîniye çîniye çı økarcan onu. būday ezili. ġabı ġalıvari 

o zaman çuvalın içinde unun. ılānda yapiz biz şindi, lānda oliy. eziliy u biz…nerde 

evelki daşlā 

çeşitli kelime ve cümleler 

ġavzamaøk: saøklamaøk 

altın sökesi: altın økonan yer 

50 somaøk 
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tal 

ıscaøk su 

külek: bebek taøkkesi 

eye: kemik 

55 pinmek: binmek 

patte: yemek 

cızıldamaøk 

gözermek: un eleğine benzer seyrek bir elek. 

aspir: yaşlanınca yüzde olan siyah leke 

60 ġurazlamaøk: økurumaøk (kestane için) 

49 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Halime Donat, 60 

Okçular 

Sohbet, çeşitli kelime ve cümleler, ev işleri, inanışlar 

sohbet 

1 annadıvırıdı bize de. biz niylē çekēdik burlāda derdi. evlere toplanırlāmış, 

yatırılāmış birini yatā. ġadınnā eve toplanırlāmış, unnā da gelivirilēmiş. bi 

baøkālāmış, ālaşırlāmış başında ondan sona da birisi hasta diye hastalı økdan 

ġorkālāmış onnā. hasta diye bıraøkırlā ġaçālāmış u zaman. eve girmezlēmiş. ġara  

5 çalālāmış yüzlēne. hastalı øktan çoøk ġorøkalāmışdın. ôle yaparlāmışdın. bôle 

toplālāmış îsannarı ne ġadā îsan vāsa köyün içinde hemen toplālāmış. köyün başına 

toplālāmış, eski insanlā diyiverilēdin. birsinin økulānı bile kesmişlē ya. ayaøklānı aha 

bu ġorun içine gömmüşlē, hic ayānda bôle tüyü bile törelmemiş hic. niylē yapmışlā, 

bā derelēne saøklanırlāmış însannā, çocuøklu ġarıları götmezlēmiş,  
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10 çocūn āliy. çocuøk āliy ya. ġırana toplālāmıştı isannarı. tüFek kimde işey silah kimde 

vā. ne vā ne yoøk çocuøklara şeker virerlēmiş sôlēttirilēmiş. økorøkadı øk baøk, bôle 

çocuøktuøk. o ġadıncaz bize gelirdin eve annadıvırıdı, u durumnarı görmüş o. biz 

økoøkadı øk allah allah biz de bôle bôle olsa naparız nere saøklanırız nere ġaçarız, 

toplanırdı øk bi eve diy bôle diy. birinin birimizde yatā yatırıdı øk. başına da  

15 toplanırlāmış, ālaşırlāmış hepsi. hasta deye. økapıya gelivirilēmiş. baøkarlā ālaşıp 

durulā hepsi de, başlānı sı økarlāmış bôle. hastalı økdan çoøk ġorøkālā derdin. hemen 

girisi giri ġaçiylē. ġaçiylēmiş, girmezlēmişdi içeri. bütün diyo ôle durardı øk gene 

ġavur geliy diyince hemen ôle yapā onnā. onnā gelirmiş bi yerde, bôle köyün içinde 

durmamaøk vā gene. 

çeşitli kelime ve cümleler 

20 perşembeye cuma āşamı derlē. eski insana ôle sôledi. pazara eski bazar. ötekinnere 

dimezlē de unnān ikisinin adını deŋiştiri deŋişik sôlerlē. 

isimneri böyüklē veriy bizim. buralāda böyüklē veriy. 

ev işleri 

çamaşırları bi köyüne ġoyālā bôle. üstüne hepsini de durlā ıslā ıslālā, doldurulā 

unun içine. bi altında da unun suyu geşcek yeri vādır, üstüne de bi bez yaziylē, 

üstüne kül  

25 ġuyarlā. külün üstüne su ġuyu ġuyuvudun mu u aynı bekmez gibi altına geçē. şunun 

suyu sabun gibi olur bôle. işde onu çamaşırlara sepiverisin bôle yiyke çı økarıvarısın 

sonasında unnālan yı økāsın, bi de sabun sürēsin, ġar gibi aøkā gidē. bôle basmamız 

yo økdun emme o zaman hep doøkuma. doøkumaları yapiz bunnarı hinci tursillē şiylē 

çoøk, çabuøk ovalayıp asıveriz hemen makinelē de vā. diyin ya sana işte ôle iyirirdik.  

30 sona sona da iplē hazır ġız ipi itilē. unnā satıldı ġali onnādan yapdı øk sona iyirmedik. 

eskiden hep pamı øklādan iyirirdik de ôle yapādı øk. eskilē ôledi. basmalā hiç yoøkdu, 
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hinci bi de dikilik geliy hepsi. hepsi dikiliy de geliy. eskilē ôledin evlēde su yoøkdu. 

evlēde ıscaøk su da vā bi de şey. su da vā. eskiden hiç bu evlēde suy olmazdı. hep bu 

köyün dışlānda çamaşır yūduøk. yaz ōsun økış ōsun, souøkta aha bu souøkta çamaşır  

35 yūduøk. mecibur yıyøkamasan oliy mı çamaşır. bôle bol giycek şiy yoøk eskiden 

olmazdı. mecbur yī økacan, unnā dükeniy, giye giye çı økara çı økara souøk mouøk 

dinnemezdik, gidēdik. dere ġıyılānda ġocaman ġocaman çamaşırları dövēdik. 

günümüzde økaøkamıcaz āşam oldūna ġari, ni zordun. 

inanışlar 

yapiliy, dedelē oliy, yatırla ôle gidelē ōmadı mı çocuøk. yaşamadı mı da yapiylē,  

40 gidiylē. ġurban keselē çocuøk oldu mu. urdan oldu mu çocuøk ġurban keselē. şey 

hayvan adaøk keselē, bi sefer kesilir, her yıl olmaz.  

éşi bi şiy yedin mi ōlan dōcaøk bu éşi yiy. bazı da diy yi éşiyi doğur āşeyi. 

hinci bizim de, ben nası duyadım biliyin mi, hinci bôle maymın gibi bi şiylere 

baøktın mı una benzemiş dirlē hana. çocuøk ōmadan, anasının şeysine düştû  

45 vaøkıt aşeriklî oliy ya u zamannarı çikin kimseye baøkma, çikin olur. gözel kimseye 

baøk. eskiden eski sözlē ôledi işte. misafir gēmiş bi eve gittik biz, ġadının yüzünün 

birsi bôle ġapġara arap gibi, biri bembeyazdı. ben de didim bi şiy mi oldu øku bu 

ġadına sordum urda, bôle oturiz evde. yoøk dedi, benim dedi, anam dedi şiyle ciğer 

ellemiş dedi, bôle yüzünü ellemiş yüzünün biri bôle allahtan yüzünün biri ġapġara.  

50 ciğer ellemiş de ġarı dorıyimişde işte. şabanda vā ya bizim, hiş farøkına vāmadım ben 

güççükken eşindi aha bôle bi el basımı vā çocūn benim belinde bôle ōlanın benim. 

bura noliy benim diy bôle. ta belinin üstünde bôle. ġapġara ġız, mosmor bôle, aha bi 

el basımı. oliymiş, oliy diylē, aha ôle bizim ōlanın beli. ben bunu napin diy. ben diy 

utanin diy. şiylere gitti mi diy. şabanın belinin üstünde. aha belinde bi el basımı. ben  
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55 güççükkene hiç farøkına vāmadım. 

hinci ġıza yoøkmuş da çare, ōlana vāmış. hinci ġızın oldu oldu ōlanın ōmadı mı 

oøkuniymiş. oøkumaøk vāmış, oøkurlāmış, ōlan olurmuş sona. oldu ya işte, iki tene 

birden oldu bizim şiynin halime gelinin işte. oøkunmuş ya onlara. çocuøk oldū zaman 

hemen oøkuncāmış. 

60 çocū eski îsannā dirlēdi ki çocua bi şey dikmecen, hazırlamacan. hazırladın mı 

çocuøk yaşamaz derlēdi. çocua sade bi giycek. hinci bazardan aliylē, dolduriylē ortalı 

de, eskiden ôledin. hemen giycek ġadā dikelē bi ġat iki ġat ondan sona gerisini sona 

yapālā. çoøk bi şey hazırlanmazdı di mi eskiden ôle. yaşamazmış çocuøk dirlēdi. 

bazardan çocuøklān giyimneri vā ya hinci unnarı aliylē, dikmiylē. biz dikēdik. hırøka  

65 dirlē bôle şiylē aliylē, ġazaøklā aliylē güççük güççük. bazardan onnā alıniy hinci. 

onu bālıcan, onu … iplēn baliylē, ondan sona kesiylē ôle. ōlan olursa camiye ġız 

olursa bôle iş gördü şeylere, ġızlā niylē şey yapiyse, eveli şey olurdu bedirik 

giyirirdik bôle pamı øk ip yapādı øk, una bālālardın. çıøkırî bālālāmış. çalışsın çoøk 

çalışsın. bi de çöelek deriz biz doøkuma yaparız bôle, o iyirdîmiz şeyleri doøkiyiz ġari  

70 ôle tezgasi oliyu unun, unnara bālarlāmış anam unu sôlēdin. hünerli ōsun, yapsın 

bunnarı diye. ġızları unnara şey yapālāmış. ōlannarı da camiye, camiye gitsin, 

namaz ġılsın diye. hemen yiykeni, çocū hemen yı økiylē oluncā ġadā ondan sona 

sariylē. giydirise iyi olur, güçücük çocuøk. giydircen işte. ne ġadācı øk olur, güçücük bi 

şiy. urlādan sona ġundā oliy. şindik yapmiylēmiş bunarı, ôlece duriymiş şindi. hinci  

75 olmiymiş, eskiden oliydi. 

ramazanda oldu mu ramazan virerlē ōlan oldu mu. şiyde bayramda ōsun, bayram 

virerlē. baøk benim ōlan vā hinci almanyada, şaban ayında dünyaya geldi, şaban 

vēdim ben kendim. şabandı ayı, adı. sona benim aha gelinin ōlanı vā, dedesinin adı 

yusufdu. ben adımı vircen dedi, adını virdi işte. 
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80 e ôle oldū vaøkıt çocua baøkılmaz, güççük çocua baøkılmaz. nazar erer diye 

baøktırmazlā. økırøklı oldūna baøktırmazlā. bizim buralāda baøkmazlā. hasta olursa çocuøk 

oøkunmaz. çocū görme baøksalā bile göri mi hem onu baøkma mı geliy. getiriy hediye, 

oturiy gidiy. bizim bu köy yerlēde, bizim økırøkı mırøkı yalnız oldu mu her işini kendin 

yapin. mecibur çı økcen. økırøkı çı økana ġadā baş øka yerlēde çı økmazmış. bizim çıøkiylē.  

85 çı økmazmış işte kendi de çı økmazmış. kendi hısımına aøkırabasına gidē, nētcek baş øka. 

hinci iki ġarı økırøklı oldu mu ikisi de bi yerde durdulā, köy yannāda ôle, bilmim ben 

hastanelēde hepsi yirde duriylē. biz gômedik hastane. hiş ġonuşmazlā, økırøkı 

çı økana…da ġonuşmazlā biribirlēnne. ġırøklı iki ġarı, de urda gidēken sen una tındın 

unun çocūnu økırøk basāmış derlē. eskiden ôle dirlēdin. çocu øk işey olmiymiş, hana  

90 hasta oliymiş, zayıf oliymiş zayıf. økırøk taş toplarız, bi tabān içine ġoyarız. urda unun 

içine su ġuyarız, u durā. kendin yiykendin mi çocū da yiykicen. økırøk taş da çocua 

toplāsın. una da ôle ġuyarsın. undan sona taa sondan da çocūn økafasından dökēsin 

yiyøkadın mı, yiykāsın çocū su taa sonadan dökēsin. kendin de yiyøkandın mı kendin 

daşlānı dökēsin bôle økırøklanır. ôle oliy, biz burlāda ôle yapiz. çöreotu da ġonur. 

50 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Yusuf Donat, 62 

Okçular 

Türkü, çeşitli cümleler 

türkü 

1 a develi develi  

zincirini geveli 

geceleri uyumuyom 

yarim seni seveli 

5 geceleri duramıyom 
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yarim seni seveli 

 

sergendeki siniler 

inim inim iniler 

ben de gitcem yarim sennen 

10 almācaøk mı gemiler 

 

ince økavaøk deyilsin 

rüzgarlarla eyilsin 

nasıl unudayım seni 

unudulcaøk deyilsin 

 

15 ...üzümü 

beri çevir yüzünü 

seni bana vermecekler 

ayır benden gözünü 

çeşitli cümleler 

iniş aşarı bi yamacdan salıvermişlē. 
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51 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Kamil Demir, 79 

Panayır 

Hatıra, çeşitli kelimeler 

hatıra 

1 panayır köyünden süleyman ōlu økamil demir ismim. bin doøkuz yüz yirmi sekiz 

doumlu. duymuşlumuza göre burdan işte yonanlılā götürmüş unları, götürmüşlē, 

buradan götürmüşlē, oraya varınca da bi bi birini boazından kesmişlē, birini de 

dutuvēmiş herif. ikisi de, üç denesiyi öldürdü herif, orda şehitlē...işte dedemi  

5 kesmiş boynundan, buradan ġavurlara siz burdan ekmek virdiniz diye, ġavurlara. 

çetelē kesmiş unnarı çetelē şindi biri geliymiş ġavurlara ekmek virmeŋ, çetelē 

geliymiş, ġavur geliymiş ekmek virmeŋ, biri gelip biri gidiymiş bunnān, bôle orda 

bunnarı öldürmüşlē. burada yuøkarıdövrek vā yuøkarıçamlı orayı yaøkmışlā. ordan 

aşaçamlıya inmişlē, ordan gün...ermezde gene iki kişi kesmişlē. unnā da vā u  

10 økayanın dibinde. ordan buraya gelmişlē, buradan bu bizim eve derdi ebem iki sefer 

ocaøk yaøkdı ġavurlā da yanmadı ev derdi. evin içine ocaøk ya økmışlā. ordan, buradan 

şurdan aşādan geçēke ġarının birine, adını unuttum şindi bizim kôden, burda ġavurlā 

bastırmış. ġari yarım saat bouştulā orda deyi ġadın. orda ġari buna bizim kôden 

birinin, papaz ali isminde birisi vādı, unun geçilēni almışlā, sürmüşlē aşāhöyükden  

15 dündarcı økdan bıraøkmışlā. unnā ordan giderke bu sağırlā vā orda gövemdere vā onu 

gövemdereye bi pusu ġurmuşlā önüne, orda bi bölük mü ne ne ġadādı, bi kişi 

ġalmış. ġalanını öldürmüşlē, bizim kôden birisi içindedi işde u diyiviridi. şimdi bi 

çuøkura bi makineli tüveknen bi girmiş adam, orda ona taş kestiremilēmiş. bıraøkam 

dimişlē huda. bıraøkam diyince, e ülen dimiş ordaøkı økumandan ben gitcen yazı øk deel  

20 mi bilmem biz økaş kişiyiz, ordan verividik ora bombayı diyi. onu da öldürdülē, unu 

da, oraya da … bi çuøkurun içiymiş. çuøkurun içine makineli tüfeklē bi yirleşmiş orda 

ġavur, ôle ordan gitmiş. orda zekeriya vāmış bi, zekeriyayı da dutmuşlā canlı, 
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dursunbēliymiş. bu ġarabıŋarın üstü vā ya ġırcaya yol sapan yer, oraya adamı 

asmışlā. kellesini kesmişlē, adamı asmışlā kelle. orda ġavur geliy, ordan aliylēmiş.  

25 çetelē geliy, oraya asiylēmiş. baøk bana baøk, bôle bunları bôle yapmış ġavur 

zamanında bunnā. işte burlāda gelirmiş burlāda dālāda yaylalāda bi yonan askeri 

gelirmiş ordan sütlēn ġaymaøklānı bi de ōlaøk vurūlāmış. burē alır gelirmiş, yirlēmiş 

burda...yirlēmiş. bizim hurda ormancı vā bi, halil ağa diyim, u burda ben hocadım 

diyi. şurda bizim evin önde bi dana kesdilē diyi. ben diyi, varıyın yanına diyi, bene  

30 bi topaøk et kesiviriyilē orda diyi. dedem aldı getirdi yiyin diy bi taa varin diy, bene 

bi şey dimiyilēdi diyi. taa çocuøkmuş o, bôle annadıvarıdı. ben başġa yirlēde yanışlā 

bu ġadā duydum biliyim, duydum. duydūm bunnar. çekmişlē, şindi ebem vādı, allā 

rāmed eylesin, derdi. biz derdi, bu köselerin altındaki tarlamız vā. urē derdi arpa 

ekēdik de çekirge geliymiş, ekine erinnendi mi yiyiverimiş ekinneri, yiyiverimiş.  

35 baøkarlā ġalırlāmış. gün döndü mü ôle gelirmiş o. gün dönmeden orda derdi arpa 

ekiz, onu gömgök büçüz. bi de yanına derdi økumdar ekiz, bi de onu aliz derdi aş 

buŋalmadı øk derdi. yalınız derdi çoøk aş buŋalanlā oldu derdi ebem. tabi bôle o 

zamannāda çoøk zamet çekennē olmuş. tabi duman doldu evin içine baca … çoøk 

pahalı olū, ġıymatlı olū, olsa şindi. økuş yemi ne yapāsan, bôle olur. eskiden hep onu  

40 ekēlēdin. biz ekin olmadīna burā ġabaøk yerine ekdik bi sene. ġabaøk ekmedik onu 

ekdik burē. o olurdun. yalınız tabi ekme… şindi burada bubamı, bir kimseyi, alaçam 

daında āşama çamları kesdilē. etibang diye bi şey çı øktı. bizi beş kişi mi altı kişi mi 

oraya anġarya çı øktı. anġarya çı øktı. gittik urē biz bubam vā, biz ikimiziz, başġa da vā 

dört kişi mi beş kişi mi, orda çalışdı øk bi havta, ordan yol geli beri saırlādan, økırøk  

45 birde mi olcaøk økırøk ikide mi olcak yalınız o seneler şimdi. ya økırøk bir ya økırøk iki 

şindi geçmiş gün bilemiycem, orda ben çalışdım. lazlā vā bubam aaçları çekiy, 

tomruøkları, ben de çalışin. sekiz gün çalışdı øk orda bi, ikişē buçuøk liradan gittik, 



 322 

günü birlik ordan dursunbeye ġatırlan, iki de beygir kiralādı geldi. otuz kilo ekin 

aldı geldi. gittilē. ordan bi daa musalādan iki kişi vā ölçücü, aaçları ölçüyolā. şindiki  

50 gibi herkes yazı bilip de bi bilen mi vā o zaman. ormancı vā bi de bi, bi aaçları 

çekdik on on iki gün taa bitmiy mi bitmiy. bi ali cafer dirlē, o zaman şeh mi di 

neydi. tabi bilmin onu, biri bizim kôden bôle bi şişe ıraøkı getirivedi. onu içti onnā 

orda, onnā ikisi gittilē, unnarı yollādı herif. le biz diyiz adama, bizim ne zaman 

dolcaøk. taa dedi dolmacaøk, iki gün çek dedi bene, ôle yollıyam dedilē. ben orda 

şindi sePet  

55 örüyoz, sePetlēn cingene gidē, cingene diyle. fındı øk çıbıøkları getiriyom çalıştıım 

yerden, derelēden fındı øk çıbī getiriyom. orası bôle bi bıçaøk vādı bende musalarlı 

mēmet diyolā, o ölçüyo ağaçları ôle. e u bıçā vē, ben de dedim sen dedim ben bu 

celalettin vā bizim kôden, yuøkarıgöcekde duruyo yalınız, unun çivitlî vā urda, una 

dedim yolliyen dedim buna ben dedim. unnā işte bi kilo yağ...aşāgöcekde  

60 yapālādın bıçaøkları. sen dedi o zaman bana adam bıçaı vēme de yā yolla dedi. olur 

dedim, hālā daa yollucaz baøk adama. adamnarı aldattım ben de. bize adamnā, o 

bizim kôlü olan celalettinle, bu topalaøk köü vā aşāda, bi gün yirmi çivit öküz geldi, 

sabālā öküzlēden bi tane ġalmadı, hepsi gitmişlē gece. o bizim kôlü dedî gibi bana 

amca dedi, senįn dedi paran çoġ ġıymatlı dedi. biz bili miz, az para virivisen bizi de  

65 çalıştırmıcāmışmış o. biz işi bilmiyoz, biz cahil adamız, ne bilem. ôle çalışdı øk. şindi 

bizden evela giden adamnā parayı az aldı, bubam çoġ aldı parayı. bize fazla aaç 

çekdirmişlē, gelen aacın parasını veriylē. ġocaman da çekdirmiy. otuz økıtımdan 

yu økarı olmaycaøk. bu etebang aliymiş ufaġları. ġocamannānı mütayit aliy. dā yanda 

ôle serilip duru, bütün çam kesildi. ordan bubamna geldik, şurda arpamız vā şurda  

70 ġarşı yaøkada, anam rāmetlik o sarı kellelēni ġırøktı içinden bôle. e işte sararmış erip 

gelirlē, yicek bi şey yoøk acız. ordan iki demed mi üç demed mi buydey getirdi 

dursunbeyden. orda unda ōladı øk, dermende üütdük, yidik ôle ôle. yoøk satı ekin alsaøk 
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ekin yoøk memlekette. ekin pazarı vā emme, ekin nerde, pazar yerine ekin gelmiy ki. 

para da yoøk. sona baøk bu saırlādan ekinini aliy herif, saırlāda bu kövü çoøk zengindir  

75 leşberlikden. ordan aliyilā ekini sındırgıya satmā gidē. orda sındırgıya varınca 

ya økalıyolā adamnarı, ekinnēni çekiviriyolā, ayana adamnā ġaçıp geliyo. bizim şu 

emin...dedesi vādın kel hüsēn derlēdi, bi iki sefer gitmiş biraz para almış. bi gitticek 

taa da bi yaøkalāmışlā mı dündarlılā elinden ekinneni çekmişlē, ġatırı eline viriyolā, 

hadi git diyivirilē. götne vurdu, geldi adam. yasaøk a ekinneri sattırmıyolā.  

80 öşür ayrı, undan sona taa. ondan sona çı øktı. oşur da şindi bi mesela ekine bol olduu 

zaman, ekine ekdik, ekinnē bol. şindi bi ölçekçi çı øktı. her köve bi memur. çı økiy, sen 

ekini hazırladın mı? benįm ekinim hazır, şu ġadā. bi kiloda, işte beş tenekede bi 

tenekesini aliy, oşur aliy. bigadice biz götürdük. bura...hanbara topliylē. bôle 

topladı øk ekinneri tabi şimdi bizim alfad … vādı. çavdar ha çavdarı düvenne  

85 sürüyoz, şindiki gibi makine yoġ a. düvenne sürüyoz öküzlēnen. düveni sürmeden 

evela kellelēni huruveriz, aøk… ġara… aøkıviriyo. nese, sürdük, ekini saøkladı øk, gece 

getirdik burē. yav kendi şey çaliyon ya. getirdik nese, orda yaylamız vā çamlā 

eskiden çamlādan tāta yariz, bedevrelerle orda undan yaylamız vā. hinci ekin az 

oldu, ölçekçi yācılādan, bi...mēmed derlēdin, o vādı. dedi ekini almışınız dedi, bu  

90 yaylanın økaatlānı vercen ben. ekini aldı, getirdik ekini. vermicen disen maøkemeye 

vircen diyo adam. viren dedik, niyapcan. virdik. ekini getiriz, ora köselerin 

ölçekçisi. ora ayrı, ora köselerin kirasında ġalıyo, buraya da aşadevrekde bi süleman 

çavuş vā, e gecimin...musdava aøkgüne verdiler, ne biçim ekini vā bilimin, kendine 

økaç kilo ekin götürdü. geziy. geziy, haber veriy. ekini hazırladım ben diye habar  

95 veriy. orda ölçüyo kendine düşeni şu ġadā ekinim vā diyi onu getiriy, burada hanbar 

vā şu hasbinin şindiki hanbar a ya, yatti yer, orda hacının hanbarı vādı. ona duttulā 

kiraladılā. o da gelen ekini oraya dökdü. bi de buradan bigadice götürdük, bigadice 
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teslim ettik økatırlālan. bize bigadice varıp gelmek üç güne mal olurdu evela. burdan 

bi patetis yahud ne sararsan sar ġatırıŋa e de salmanlı yanlāna ordan asarkô yanlāna  

100 variz işte élyazlā yanlāna, orda ġaliz odada. ertesi gün variz, satiz gene ordan 

yükümüzü sattı øk mı döniz o kôlere geliz. üç günde geliz, üç günde. balĭkesire 

gidēdik, balĭkesire beş günde varı gelirdik hayvannānan. bôle işte bu günneri gördük 

biz, eme şimdi ne vā. bi gömleg alırdı øk, diktircek kimse yoøk, bi hanım vādı elde 

dikēdi, una diktiridim. şimdi diyim ben u odalardaøkı arøkadaşlara, yav diyin şimdi  

105 diyin ben bigadice indine envai çeşid entari yığın yığın a diyim ben. o zamanlāda 

yo økdun. bigadıçda iki tek nedi üç tane esnaf vādı basma satan. şimdi onlā, bi 

hacĭhalil vādı hacı sülemanlā, unnā battı ġari, unnān kimsesi yoøk. işte unnādan bi 

ulubatlā vādı, şindi eskilēden, bi de şu hacĭhaøkøkılā unnādı, bi de bekirlē. bi kişi daa 

vādın. dört kişi mi beş kişi mi basma saradı bôle baş øka bi şey yoøkdun bigadiçde. e  

110 her havta gidiz. her havta üç günde. şindiki gibi araba yoøk a yayan ġatırla gidiz, 

ġatırla gidiz. şindi on patatizin vā on havta gitcen. bahar oldu mu iniz şeere, sabā 

namazında çı økiz, āşam ezeninde iniz şeere. emme günün økısasında oldu mu şu 

çarbaşı kövüne sapiz, asarköve sapiz, aşā élyezlere, adalıya. baøk adalıya...adalıya 

vādı øk. varana ġadā yāmırı yidik. ya tuz misali...vādı øk orda bi ġoca ibrām diyolā bi  

115 adam vā. onda da bekmez çoġ oluyomuş. o zamannā burlāda bekmez falan olmuyo. 

adam bi ġap yimek getiri, bi çanaøk da ekmek aliy, bi ekmek, adamaøkıllı yiyiz. oca øk 

da bol. bunarı ġonuşmaøk ayıp şeylē mi. biz yaptı øk yani. ordan sabālā o ıramazanlā 

ordan bi ġar geldi emme gece bi ġar geldi, bôle ne biçim. ordan sabālā çı økdı øk emme 

bi gün eveli çı økdıkiki gün eveli økış günü diye økırçılları çı økamayız diye, salmanlıya  

120 vādı øk, salmanlıda birisi vā bizim kôden bi ġadın vā orda, unun evine vādı øk. bize 

çamaşırlāmız çı økardı. çamaşırlānızı değiştiriŋ....çarı øk vā ayāmızda burā ġadā, 

basdīmız yir ova, şimdiki gibi deel, yu økardan gidiy yol. benzinlîn yandan öte 
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dōruluvirudu yol, de ormandan gidiy, şimdi aşā ūriy yol da orā dōru gidiz. tilki 

bazarı dirlē bi yir vā, su dolmuş, ġar vā, basiz basdı øk, üstü ġar altı, belimizden aşāsı  

125 ıslaniy, bôle gidiz, ore salmanlıya vardı øk...bi kere de ölmezsek dedim ben ölmeyiz 

ġari. e yani ôle bi zāmet çektik ki. çarı øk vā ya, ıslanıyo, satı suyun içinden gidiz, 

ıslani demek ne ya. çarı øk ne deri bu ya. de unnā eskiden balıkesirde bi aptıraman 

vāmış dükkancı, da, çarī u satāmış. kimden aldın işte. burlā hep onun yanına vāmış 

balıkesire. aptıramanın yanına aldım çarī. davlum derlēdi şindi, bi ġarış bôle yirmi  

130 santim in, bunu şindi bu hayvanın...yir bôle, bunu ip tutuyolā, davlum davlum işte 

sırt arøkasından iki, ikişēden iki yüzü bahalı oluyo, orlā sālam oluyo. etekleri ucuz 

alıyon, kellesini ayrı alıyon, ayaġlānı ayaġ alıyon e parana göre. eyisini alcaġ 

olursan tabi bahalısından alıyon. ayaġ alıyo kellesini alıyo çarıġ başġa bi şey yoøk. 

şindi bubam çıra kesēdi de, balıkesirin kôlēne eski babuca deŋişir gelirdi, eski  

135 babuca deŋişirdi. çırayı, çırayı eski babuca deŋişdiri. işte iki günde, ordan kôleri 

geziy. iki günde gidiy, orlāda yüz kilo çıra vādır ha, eski babuç getiri adamnā suyun 

içinde geymiş babuçları, yamıtmış. yamıtmış, babuçlā bôle geydik, ordan getiriydik. 

ûle ġara babuç o zaman ıs økarpin nerde memlekette ya, sen de ya. ıs økarpin daa dün 

çı øktı. de aøkbınarlı şah ismel burlara gelirdi de, ıs økarpini biz unda gördük biz, urdan  

140 şu aşālān anası gülüm satı gözel babuçlān vā dirdi una da. satın sen onnān fiyatını 

bilsen hala derdi. yani onnā bahalı olmaøk vā o zaman. ġara babuç, eskiden göynden 

dikelēdi iste. sabā ġadā āşama ġadā çalışıyolā daøk daøk daøk daøk esnaFı. şindi bi 

lasdik çı økdı işte e bu økırġ yedi økırġ sekiz senesinden sona. ondan sona her şey 

bolardı, menderes gününde işte. biz økırġ sekizde askere gittik, undan sona her şey  

145 bolardı. o zaman gelince økıtlıøktı. baøk çayı ben askere gidēke ôrendim. askerde 

gördüm. burada çay yoøktu o zamannā. hurlāda tiryekilē ġāve alırdı, ġāve içēdi, çay 

yoğ. hurda birinin evine varıdı øk bôle, bi cam tasda boya gibi bi şey içiy, kendi içiy 



 326 

tabi, bize virmiy ya. çay oldūnu sōra ôrendim ben onun. cemal diyim buban diyim 

cam tasta bi şey içēdi boyalı gibi, u çay işte uymuş. hocam baøk şeker yirmi yedi  

150 ġuruştu. yirmi yedi ġuruş emme, yirmi yedi ġuruş şekeri almanın ġolayı yo øk, para 

yo øk. yirmi yedi ġuruşa buluyom ben bu toz şekeri, almanın ġoleyi yoøk. şindi økaç 

para şeker, şindi çuvalla alıyoz. çuvalla alıyoz. økaç para oldūnu bilmim, yirmi yedi 

oldūnu  bilim ben şekerin de bunda bi kilo şeker alıp da ġoymanın ġolayı yo øk. baøk 

ben kendim avcılı øk yaparım. şindi…. …. yetmiş beş økuruş, bunu yetmiş beş økuruş  

155 bulup da bi ġutu ġapsil alamiyiz. bu sana yalan gelir. yoøk, para yoøk yahu alamiyiz. e 

şindi daa yetmiş beş ġuruş aldım ben ġapsıl da bilmem økaş sene evel, yetmiş üçte 

felen taa duruyo. şindi hepsi hazır. dolma ġırma tüfek yoøktu, bu memleketde üç 

kişide ġırma vādı, şindi herkezde otomatik vā. ha şindi otomatik vā, ôle, zatı ġırma 

yo øktu. ben birine köselēden, bi tek tüfek vāmış adamda. bunu dedim ben, mısdava  

160 dayı, mısdava adı...üş kiriş çı økarıve bağa dedi viren otuz beşē ġuruş. çı økarıveren 

dedim üş kiriş. orda nēse, dāda, orda tarlamız vā, ore gittim, çamın biri göşmüş, 

ordan iki tarafını bölüvēdim, abanası çürümüş öz. birini de urdan gene ôle yaptım, 

birinde bi tüfēn...aldım. orda alıp gidip de onu bi günde birini getircek öküzlē, bi 

gün de birini getirdi ġari de köselere iki buçuøk saat. u köseler köyüne. dālar... 

165 getircek. unda bursa kemalpaşaya yolladım orda yapdırdım, ġırma yaptırdım bi tek 

ġırma yapdıdım. unu unnan avladım, bôle bi dolma tüfem vā. on beş yaşından iki 

seneye gelince bıraøkdım avcılī ġari yörüyemiyin de. vuriy de atcaøk şey bulamıymış. 

av var emme, bôle keklik o ġadā bol, atcaøk sı økımız yoøk. davşan, doŋuz, gövercin her 

şey vā, her şey vādın, şindi unnā hep ġayboldu. urda keklik vādı, u keklîn ebi ceddi  

170 yo øk ġari. yoøk, bu yol geldi ya bi de aşādevrekde hazım vādı. ben de keklikleri ġari 

ona bağladım hindi. o yolda görevli merfez yapiy amma, una ordaøkı oparatorlā, sen 

dedilē av yap. unnā āşama biri gidiy balĭkesire hepsinin alıp gidiylē ordaøkı 
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økoltuøkların şey. sabā ġadā davşan vurilē, u davşanın bollū, sabā ġadā davşan vurilē 

diy. o ġadā bolluġ. bu yol geldi, her tarafın bedi berekedi gitti. kökü kesildi hinci  

175 keklik yoøk, gövercin… u da yoøk. yillē olurdu, yillē de yoøk. bildîn økuş, yincek økuş. 

keklik o ġadā boldu tek keklik yoġ işte. ne diyim ben sana işte şurda iki seneye ġadā 

yaş yetmiş doøkuz, ben şurda iki seneye gelene ġadā avcılı øk yapdım. ikimiz şindi 

çı økiz, üçümüz gidem,...çı økariy davşanı vuriy, günde beş dene altı dene davşan 

vurūduøk, boldu ya boldu. giderlē giderlē, av olsa hiç de bıraøkmazlā giderlē. her  

180 zaman, yarın gitceklē, dün gitmişlē, öldüremedilēdin. doŋuz şindi bizim her şeye, 

bôle kestaneyi yir, cevizi yir, patateyi yir, misiri, darıyı doŋuzun hiç yimedî bi şey 

yo øk. çoøk zarar yapiy bize. de bu yıl on yedi, on sekiz doŋuz öldürdülē burada bizim 

köde. de yu økarıgöcek…. otuz doŋuz öldürdülē. ayı yoøk, hinci yoøk, eskiden vādı. ayı 

doŋuz ġadā telikeli deil. ayıya iki sefer silah attım, … yu økardan aşa bi ġır bi şey  

185 ġaçıp geliy, üstüme geliy. yuøkarıgöcekli...süleyman üstüne vādı. bi patlattı benden 

tarafa dönüvēdi. bôle şôle yan kesime geçiy, bi demet bālattım. ordan başġa biri attı, 

ordan énki tarafa gene yan kesmeye geldi bene. len o zaman ôle ġaşcaøk gibi emme. 

ülen ne biçim ġaçiy ayı. ôle ġaşcaøk hayvan deil emme bôle økuş gibi uçuyo. yani 

ayıya iki sefer attım, öldüremedim. doŋuz iki sefer saldırı artı øk yaralandı mı   

190 hayvan. birinde daş atıvēdim ben, daş atıvēdim. bizim kôden biri yaralandı da 

hastanede eyi oldu. gene baøktım bu çam yatıpduru. arøkadaşlā iki kişiyiz. bôle işaret 

ge baøkam ben ordan nası yörüdü benden yana. ġaşının üstünden øhurdum, göçürdüm. 

hatıra 

askerde biz emsal, bizlē geldi edremidli. şindi bu baş økaları tabi. u tasilli adam, 

ortaoøkulu bitirmiş adam. ôle oøkumamış nēse. ordan rizeli de iki amca ōlu bi tāsin  

195 tuscu bi de bekir tuscu vā. unnā da aynı. şindi o tırabazanlılā økaravana yayøkamiylē. 

biz yaykiz tabi. o ediremidli yimî de ġaravanayı yayøkamiy de. ben yimin de 
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yayøkamin de. yayøkacaøk istese, istese yayøka. sen dedilē yaykēcen, yayøkameycen. bi 

havtalı øk askerdi bi ġayboldu. ordan şindi bölükte de tabi ôle yazı bilenneri mesela 

şubesinden merkez økumatana yazmışlā. ôle yollamışlā. inzibad olcaøkmış onlā. orda  

200 altı ay, üç ay durdu mu inzibat olcaøklāmış. şindi bizim bölükde bi afyonlu bi isa 

sarıçiçeg isminde birisi vādı. tabi durdu gitti, altı ay oldu, gitti. inzibat oldu bunnā. 

üç dört kişi bölükten inzabat oldulā gittilē. şindi o edremitli memleketine gitmemiş, 

çekmiş sivilleri, götün üsdüne dabancayı asmış. haydarpaşada bu vapurdan inmiş 

ordan, polisle demiş şu asker ġaçā, şunu yaøkala demiş. altı ay ġaldı orda bi haftalı øk  

205 tanımış adamı. biz, ben nerde tanıyabilem bunu. ya økaladılā, aldılā geldilē adamı. 

aldılā geldilē, şindi eyi ġari. alaya da yazĭcı verdilē. yazı yaziydi, alayda yazıcıydı. 

bi gün bi cilet atmış kendine bu, al ġan içinde ġalmış. hadi haydarpaşaya, askeri 

hastanesine. ordan asabilikten havale geçirdi, aldı gitti. bi daa da gelmedi. ne oldu 

ġari bilmem. ya bilmiyoz bitittilē mi. 

çeşitli kelimeler 

210 økumdarı: ekin 

fındı øk çıbī 

alfa 

çüvürmek 

bedevre: ağaç pedavra kiremit altına??? 

215 ustun, hatıl: ağaç, kereste, kiriş 

davlım: öküzlerin ve sığırların derisi, bir økarış eninde, ayaøkøkabı yapmaya yarar. 

hayvanın gönü 

abanezı çürümüş 

ustun 
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220 ebi ceddi yoøk 

müfrez: görevli 

yivle: su çulluğu 

enki taraf 

travana 

225 çam, fındı øk, söğdek: sepet için økullanılan ağaç adları 

økavøkı 

susaøk 

52 
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Topalak 

Barak baba, çeşitli kelimeler ve cümleler 

barak baba 

1 İC-baraøk babanın tarihini bilmiz, yazılı tarihini bellidir de araştırmacılā kitap olaraøk 

yayınladılā belli de ben u ġadarlı øk bilmim. geldî tarihi yalnız bizim yaşlılādan 

duyduğumuza göre baraøk baba gelmiş burē işte o alimin adını da şimdi bilemicem 

ben. bi kişi tarafından gönderilmiş burē. git o memleketi islāmiyete davet et diye  

5 undan sona veyahut da o memlekete örnek ol diye gönderilmiş, gelmiş burē baraøklā 

köyü denilen yere yerleşmiş orda økalmış devamlı bu memlekette gelene gidene, 

ziyaretçilēne örnek olmuş. e sona en önemlisi ermiş bi zātmış, undan sona her şeyi 

bilirmiş, ondan sona buna bu oturduğu belgede çam ağaçları var çamlı øk bôle oldū 

yer bunlardan eğer kişilē memleketin insanı kesēse u insana ille bi zarar doøkunur. bu  

10 mucizesi var. undan sona çevresinden bôle bi yaş ağaç kesilirse u insana zararı 

doøkanıyo. bunu çoøk eyi biliyoz mucizesi var. ondan sona e senede haziran ayı içinde 

buna eskiden yoøkdu da daa eskiden vāmış, osmanlı imparatorluğu zamanında 
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varmış. yani hayır yaparlāmış urda, un urulā, şey yaparlāmış. sona o imparatorluøk 

yı økıldı øktan sona bu ādetle ġalkmış. bu taa teze bi sekiz on seneden beri şindi  

15 yeniden başladı bu zamanın insanı bunun ne olduğunu öğrendi bildi bilmiyidi daha 

türkçesi daa ilerde. bizim çocuøkluğumuzda bilinmiyodu. ondan sona şindi haziran 

ayı içinde buna hayır yapılıyo orda ama yani bi görmek lazım şôle anlatılamaz u 

økalabalı øk u oraya olan rabet olan sevgi bôle ne bilim. 

AC-bir kövden hiç gelmedik kôlü kāmaz. 

20 İC-türbesi vā orda. 

AC-duyduøktan økayrı gēmedik økāmaz. 

İC-anøkaradan milletvekilleri geliy. ondan sona şimdi hālā orda diyanet işlerinde 

görevli bizim memleketimizden görevli birisi vā çetin økaraman diye diyanet 

işlerinde görevli, hatta orda hafızdır kendisi. mısāfları inceleme heyetinde görev  

25 yapiy, ondan sona bi ġuranı kerim basdırdı o sene. onan imzası bulunması lazım 

geliy doğru olduğu için … orda vāiz yapan aøkisarda bi hocamız vādır memleketin 

tanıdı øk hocası vādır, u gelir orda vāiz yapā. artı øk işte bunun araştırmasını yapan bi 

hocamız daa vā amma unun adını şimdi hemen söyleyiveremicem aydın hoca, 

balıkesirli bu. undan sona geliyo bura araştırmasını yapmış bunun haøkøkında kitap  

30 çı økarmış. hatta kitabı geldi ama ben oøkumadım. nerden gelmiş, nasıl gelmiş, undan 

sonra geldî vaøkıtta bu memleket nasılmış niylemiş o kitapta hepsi yazılı. bursadan 

alıyolā bunu. bunun hatta osmanlı imparatorluğunda burda hayır yapılan biz ġazan 

deriz, çanaøk çömlek artı øk bôle bi tür eşhaları bursada şindi, orā 

götürüldü...götürmüş. unlā saøklaniy emme müzede emme nerde orasını bilmim. orda 

bunnara  

35 rağbet ediliyo, baøkımı yapılıyo. bu şekilde bi zat oldūnu tanıyoz. sona bunun ne 

bilem söylentileri de vā. bursa paytatmış imparatorlu øk zamanında urda padişahın 
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biri namaz ġılıyomuş, sabah namazı faøkat namazı ġılāøkan sarayın şorasını şôle 

yaptırim, burasını bôle yaptırim. şunu şôle yapim, bunu bôle yapim diye aøklından 

geçiyomuş. ondan sona vāmış orā anadın mı selamün aleyküm dimiş padişah... 

40 namazını økılmış. saa sola selam verdikten sona baøkmış ardında yani şētmicē bi 

kimse, sair bi kimse. şôle benim gibi yahu demiş namazımı ġılāøkan selam verülü mü 

demiş padşah. o da demiş o zaman bu baraøk baba, o da demiş o zaman baraøk baba 

da şevketlüm sen demiş namaz ġılmıyodun øku, sarayın bozu øk yerlerini 

unarttırıyodun demiş namazda duraken ama u zaman ermişlē...padişahlā genelde  

45 çoğu ermiş kişilēmiş. bunun ermiş olduğunu annayınca økalan elini ayağını öpüyo 

ellēni öpüyo onun. hazineyi açın, ne ġadā para alcāsa buna ses etmen şindi geldîni 

görene gēmiş gēmiş gēmiş altına onun için alcek olsa açı øk o gün için sarı lira 

ġullanılıyor. ondan sonra ne bilem çoøk şelē vāmış. ordan bi tane dedede biz onları 

görüyoduøk, çalpara diyolādı bôle birbirine hurulan bi şelē vādı. bando taøkımlānda  

50 bulunur bunlā ondan sona bi taøkım eşya vādı yani orda bunları u zaman görüyodu øk 

şindi unlā ġayboldu urdan götürüldü, unları almış. padişah demiş yahu sen para 

alsan ya yahut baş øka bi ġıymetli eşya alsan ya. bunlā neye yarā demiş. ôle diyince 

sen dimiş falan günü sabah ezeninde, sabah namazı sırasında ben demiş bunu 

bulundūm belgede bunnarı bôle øhurcam biribirine. undan sona burdan demiş  

55 duyasan saraydan bana demiş...öşürünü vercen mi. öşür dirlēmiş, ben de biliyom 

onnarı da oldu bizim günümüzde de, yalnız sürmedi fazla. yani ġaldırdīmız 

mahsüllēn bi bedelini, öşürünü alıyola, onda birini yirmide birini niy alınırsa o gün 

için. bu bulundūm belgenin şiysini öşürünü bana verimin demiş padişaya. veririm 

demiş padişah da. tabi ordan geliyo ġari. aynı dedî gün dedî saatta, dedenin ardında  

60 şôle bi daş vardır, bulundū belgenin arøka tarafında türbenin daş vardır. u daşın 

üstüne çı økiy bôle øhurmā başliy. bursada padişahın sarayının camları bôle zınġırdamā 

başlamış, yani duymuş padişah ordan bu çalparalān sesini. urdan duyunca eyvah 
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dimiş, hünøkarlı øk gitti dimiş. bi şiy adama virdik öşürü gibileden. hemen çı økmış 

yanıbaşına, ermiş kişi bunnā. aynı şiy televizyon ekranında dûmeye basin de ni  

65 görünüyosa ôle. ordan hemen çı økmış yanıbaşına padişahın. şevketlim ġorkmayın 

dimiş, ġorkin ġorkma. ben dimiş bulundūm beldede suyun benden tarafa aøkan yerin 

öşürünü bana veriseniz bu bana yeter demiş. şimdi...şeyleri vādır, tarihi sınırları 

vādır. mesela bizim şu oøkul vā şôle, bizim bu şiyde, yani bu köyün şiysinde sınırı u 

oøkulun öte yanda bi daş vādır, u daş dedenin sınırı derlēdi. ama daş götürdülē ev  

70 yapāøkan, şu yapāøkan bu yapāøkan. u tarafta bôle dört tarafta bunun sınırları vādır. u 

arada olan zirayeyi maddelēn öşürünü alırmış bu osmanlı imparatorlū zamanında. e 

şimdi ġari bunnā ġayboldu gitti. yani bu bôle sôlerlēdi îtiyarlā. bu derece bi zāt bu, 

bunu böyle tanıyoz yani îtiyarlādan duydūmuza göre. dedî gibi oldū memleketten 

yaş ağaç kesēsen, tecrübesi çoġ ġuvvatlıdır, yani zararı do økanır. ben kendim ōradım  

75 bu şeye, ordan çam kesdim. benim aynı dedenin evinde işde arası yüz metre 

ancaøkdır. a ziynep her gün gidip geliyo orē. davar økışlası vā, davarlara baøkılıyo 

orda. ben orda duraøkan o økışlaya, økışla dedîm yani sāya dirlē, hayvannān barınaıdır. 

onu ġomaġ için çam kesdim ordan da ben bi hasda oldum. ben de bilim emme, beni 

yani ġurtulur diyen çoġ sirekti. e gine ġurtulduøk gittik allaha çoøk şükür, baøk bu  

80 yaşlara geldik ama ben bu hasda olalı yirmi sene geşdi. yirmi sene öncedi bu. bunu 

bizim bu belgede bunun zararının doøkundūnu herkes bilir. orā ūramazlā. hiş çocū 

olmayannā gidē urē, dede süpürmesi dirlē una halk arasında, orayı süpürûlē. orda ni 

çı økiy. yani bunu bôle çocū olmayan ġadınnā genş ġadınnā bôle yapdırılā eğer 

oldūna inanırlā yani. olduna da getirilē adaøk keserlē. şindi bu yu økarıgöcek diyiz biz  

85 dānın tepesinde bu görmüş oldūn ġarşıdaøkı dağın yükseinde çoøk yükseinde 

yu økarıgöcek diyiz bi köy vā. ordan burē gelmiş işde burē dedeye. gelmiş burē niy 

yapılcāsa yapmış, e gitmiş çocuøkları olmuş. ben imam yoøksullūnda burda köyde 
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imamdım. undan sona camide imamlıøk yapıyodum, bôle ôlen namazını ġıldı øk allah 

ġabul etsin, çı økdı øk. geldi bi kişi ġāveden geliyomuş. biri erkek biri ġadın iki misafir  

90 vā bunnā...dedenin yanında kesilcemiş, ûle sana kesivesin diyola. gidem diyom ben, 

gittik. adamnan taøksisi vā. undan sona vādı øk kāvenin önüne, taøksi hazır orda. ordan 

pindik taøksiye, gittik orē, kesdik o ġuzuyu. ondan sona orda ġurban kesdik. nise 

ġuzunun bi bacānı gine bana virdi bunnā. yani böyle adaøk yaparlā. yani dilekleri 

gerçekleştî vaøkıtta gelirlē burda adaøk yaparlā. yani bunnarı bôle bôle çoøk gördük. 

çeşitli kelimeler ve cümleler 

95 adaøk kesdik dedenin ūruna da ondan sona bunnā ôle yaşadı. 

dedede bi yılan olur, abdassız girēsen yılan önüne varı, gerilek olur dirlē. 

méşur 

edirafında 

pesemet 

100 tınmaøk: økonuşmaøk 

çekinsek 

terlik: ferece 

ġovraøk: mısır 

toylu øk økaryesi 

105 taha: daha 
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53 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Nurhan Aksoy, bilmiyor 

Topalak 

Hatıra, masal 

hatıra 

1 açıldı mı, bin doøkuz yüz otuz sekiz doumnu, nurhan aøksoy ismim. e işte genşlimizde 

napcaz yedi tene çocuøk böyüttük. üstünü başını bulamadīmız sıra oldu, aş ġaldīmız 

sıra da oldu toøk ġaldīmız sıra da oldu. anamızdan doğalı hayvancılı øk yapiz. undan 

sona hayvannanan ūraşiz, zabala økalktı øk mı bi ilk evel beşde ġal økarız, undan sona  

5 dörde dōru hayvannāmıza baøkarız. undan sona altı yediyi dōru ġavaltımızı yaparız 

işte baş øka ne yapam. kövde baş øka niy olur. yazlāda bā bāçe yaparız, ileşberlik 

yaparız. buğday misir her şey ekeriz, undan sona ġavun økarpız ekeriz undan sona 

unnarı yaparız. başġa ne yapam işte. ôle durupduruz, adam ġarı ūraşıp duruz. başġa 

ne annatcaz bilmem. ôle yimeği yaparız, aøkşam yimeği yaparız. çoøkçası bôle  

10 çoøkçası diil de bizim adamnāmız şiy seve bôle ev işini çoġ sevē. bazar 

hamuru...unnarı yimiz bile biz. bôle bunu çoøk sevē benm beyim, āşama çoøkçası 

bunu yaparım undan sona işde ôle. sekizde namaza gidē, ezen olunca yatsıya. ondan 

sona ġāveye gidē, onda eve gelir. ondan sona on ikide yatarız. sabāla saat beşde 

økal økarız işde ôle.  

15 yedi dene çocuøk dünyaya gettik. dördü ōlan, üçü ġızdın. ōlannā çoøk gücümü üzdü, 

hiş beni dinnmedilē. undan sona bubaları almanyaya gitti, burda ġaldılā beni 

dinnemedilē hiç hiç hiç. gine de işimizi gücümüzü gördülē de alimin kendi økafasına 

gittii yir çoġ oldu. yalnız ġızlā çoġ terbiyelidin. ġızlām çoġ eyidin, unnā hiş gücümü 

üzmedi. biri balĭkesirde, biri bigadıçta biri de kövde ġızlāmın. en ufaġ ġız kövde  
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20 ġaldı. unu zaten köve virmeg istedim ben. sonunda temelli allahlı øk økalıvecek insan. 

kim sene ni dir, kim dönē baøkā. yalnız adamı usta, îşaatlāda ustalı øk yapiy, para 

ġazaniy. u da ġız da burda hayvancılı øk yapiy. işde ôle eyiyiz. çoġ şükür başımız sā. 

pamıġ ekēdik, onnarı yapā edēdik. onnarı yaynan topmaøknan atādı øk böyle, tekirar 

çı økırı økta iyirēdik, tekirar tezgahta doøkurduøk, yaŋış yapardı øk. undan sona yaŋışın adı  

25 ġarı boşadan, yürek yavı. undan sona ne bilin çoġ adları vā. ordan göklü yaŋış, aøklı 

yaŋış bôle bôle bi şeylē, yaŋış yapādı øk. undan sona hinci ġari hepsi battı işde onnān, 

bi şey ġalmadı. tezgahda doøkurduøk. giydiklēmizi elimizde dikēdik. çocuøklāmıza 

elimizde dikē giydiridik. heb öyle yapādı øk. erkeklēn bu dış gömlekleri bile, bildîn 

gömleklē, onnā bile elimizde doøkunuyodu. onnarı bôle doøkuyup da dikip de  

30 giydiriydik. bu bile baøk yetmiş beş doumlu baøk benim ġız, una bile una bile doøkuma 

giydirdim ben. daa yetmiş beş senesinde bile doøkunuyodun, vādın. şindi sendiklēde 

benim doøkuma şiylē yaŋışlā her şiylē durup durupdurula. unnā nolcaøk bilmem. 

masal 

mesel diyoz masal işde. babası napmış biliyon mu, götmüş dālara. yaramazlıøk mı 

yapin ben seni götürin dālara atin. orā götmüş, u da uyumuş. sen demiş burda  

35 uyuyaġo ben gelirin dimiş ġıza. ondan sona ġız uyumuş uyumuş uyanmış, baøkmış 

bubası yoġ. başlamış ālamā. ban ban ġabıcim beni aldadan bubacim dimiş. 

 

masal 

üş ġızı vāmış bi ġadının. unda biri dışa ere gitmiş, çocū olmamış. unnā hepsi ġari 

ġayırıyolāmış ġali yas ediyolamış ablamızın çocū yoøk diye. ortanca ġız vāmış, 

mıŋara bi baøkmış ôle ġoca mıŋar su vā ahar. ġavā da baøkmış yûsek. bu dimiş ġavaøk,  
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40 ablamın bi ōlu oliydi, ġavaøkdan düşiydi, borda öliydi, buna ālanmaz mı. bôle yas 

idib idib şeydiymiş. unda güççük ġız gelmiş, abla ne oluyin, bôle bôle. vay ablamın 

bi ōlu olsa da ġavaøkdan düşse ölse ālanmaz mı. anaları gelmiş vay benim ġızın bi 

çocū olsa da ġavaøkdan düşse de ölse ālanma mı. biz dimişlē napam biliyin mi, 

gidem hayır yapam. bi tek bi öküzleri vāmışdın, kesmişlē ġoca kôlüyehayır  

45 yapmışlā. onda olmadı øk ōlana bi ġavtanmış baya. ôle dirle olmadı øk ōlana ġavtan 

kesme dirle işde u laf. 

hatıra 

tarlamızda çaøkıl vādın, una temizliyoduøk tarlayı. ne bilin elli motur mu çı økdı yüz 

motur mu zatin çaøkılı ayı øklıya ayı øklıya gücüm bitirdik. aha bôle ġazıyoladı ġari 

sonunu toprānı ġaziyladı. bi furdulā ġazmayı bi şiy çı økdı. dur didik didilē bulduøk  

50 didilē. undan sona şôle şôle üş dene tesdi çıøkdı. bildîn tesdi emme u testile vā ya 

bardaøklā eski unnādan çı økdı. unda birinde yazıvādın unun. hinci olsa unu şiy o 

zaman önemsemedilē unu. sona onnarı aldılā. biri tesdinin sapı ġırıldı, unu da 

ekledilē ġızannā orda. ordan bi de adamın dişi çı økdı. kendini yaøkmış, ora 

gömdürmüş bilmem elli araba yüz araba iki yüz araba daşın çaøkılın altına adam  

55 kendini yaøkmış işey etmiş gömdürmüş. bôle bi şeylē çı økdı çikin çikin. orda ermeni 

mezerimiş işde o. yaøkdırılāmış ya kendini, yaøkāmış ya unna. yandīna öldûne 

yanmıcaøklāmış. de ordan ôle adamın dişi çı økdı. gözyaşı testisimiş. bu yandaøkınnā 

cam mı olurmuş, bu yanda, derede bu ya økadaøkınnā cam olurmuş. bu yaøkadaøkınnā 

topraġdan bardaġ olurmuş. ôle diyola bu yandaøkınnā ôlemiş. vā işde de ya bayram  

60 dayının yatānın altlānda mezerleri vā onnān. mezerlē belli. amma bazı yasaġ oluyo 

da kimse eşmiyo, eşemiyo. bi iki insannā eşdi onnarı bi şiy bulamadılā pi taa da 

eşmiyola yasaġ da eşdirmiyolā. ölünce bi eve toplanıp...çekerlēmiş, ālaşırlāmış. 
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herkesin gözünün yaşı da bu testinin içine girēmiş, u da gidē mezere ġorlāmış. 

gözyaşı testisimiş u da. bi mezerde üş dene bulduøk. eme onnā bi eve toplanıp ölü  

65 ölünce ālaşırlāmış da gözlerinin yaşlānı o testilēn içine ġoyarlāmış. testi didîn de 

aha barmām ġada ġada aha barmām ġada. bi yavuz emme bi yavuz testi şeklinde. 

unnarı gider ölünün ġıyına mezere gömerlēmiş o testileri. 

54 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Meyre Kaçar, 77 

Yeşildere 

Sohbet 

sohbet 

1 heyvancılā baøkiydı øk, ireşberlie baøkiydı øk. işte böyle. bayırlara giderdik. o işleri 

vāruduøk, nāpancen. elden ne geliyse onu yapardı øk. çocuøklara salırı øk hayvannara, 

saamına, sı økımına böyle şeylerini oraøk yapardı øk. hayvana altıda økaøkıliyi, atlı 

buçuøkta økaøkıliyi, heyvana baøkıliyi, baş øka ne yaPacan. o økula gidecek oldu mu da  

5 erken økalkiy. bu var işte. sağmal hayvanlar olur. geçi olur, ġoyun, inek hepisi 

bununuyo de ekseriyeti sağmal, inek. tamam böyle deniy işte. dişi olana dişi diyin, 

erkek olana erkek diyin. ne dinecek başġa? bayıra gidiy işine, hayvana baøkiy, 

çocuøklara baøkiy, işte büyle. 

beli ārıyanın, beli sapanın ovarlardın, belinin sapı øklīnı oŋarlardın. økarnı ārırmış,  

10 göbek düşermiş onnarı yapardı, yerine getiridi. bu şekilde. bel sapı øklî, acıma, ağır 

ġaldırdī içi belde bi inciklik yapiy, inciklik yapiy, onnā. onu yerine getiridin. neyle 

yapiysa yapardın, onu yerine getiridin. onun içidi 

şindi eskiden şindi ġalmadı. eskiden ġına gecesini babasının evinde yaparlā, 

balıkesire götürülē. salona götürürler, orda şindi geline veriyler. u işler økaøktı. baş  

15 bālaması geşti, hindi gelinnē giriyler. 
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yeşilliği çoğudun buranın. hindi hayvannar çoğalınca yeşillik ġalmadı. her tarava 

hayvan şeyi yapdılā. çoøk güzel hanı şeyleri yeşillikleri varıdın hani böyle dereden 

aşāları, yuøkarları. ġalmadı da yeşildere ġodurdu mūtar. çevirtdi yeşildereye çevirtdi. 

økırøk tene daş ġoyun bi çı økıya, bôle bi çı økıya atin suyun içine o çocū çimdiriyo onnā  

20 banya yapdırıyo. bi şiy yoøk. 

tālada bāçada oraøk çapa ġazarı øk, misir çapası, būday… 

yemliy, suliyi eve geliy ġayfaltısını yapiy. 

55 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Bilge Kaçar, 39 

Yeşildere 

Sohbet 

sohbet 

1 işte…tarlasında çalışiyi, ırġatlā gidenler, kendi işini yapan, pamuğa gider, zeytine 

gider, hayvanına baøkar tarlasında çalışır. økadınnarın işi biter mi? e ġırsal kesim 

burası çalışmayınca olur mu? økadınnarın bir iki işi yoøk ki, tarlasında da çalışır, gelir 

evinde de çalışır, çolūna çocūna da baøkar, dışta da gider çalışır, e her işeyi yapar  

5 økadınnar. økadınnarın bi pek belli başlı bi işi yoøk ki, hayvanına da baøkar, tarlasında 

çalışır, her işi yapar økadın yani. köylünün yaşaması zoraøkı. e çalışmasan olmuyo. 

hayat şartları zor. 

økış geldi zaman økış yemekleri olur, yaz geldi zaman sebze olur. økuru fasulya 

bişirisin, nohut olur, zebze ġurudursun yazdan bôle hani bāçeden. dizerik bôle  

10 fasulyedir, biber, patlıcan gibi şey. dıştan hazırlarsın, ġış şey yazdan. ekseri ġışın 

sulu yemek tükedilir, fasulle nohut gibi mercimek gibi şeyler. tabi onu sabahtan 

ıslarsın tencerede, o ıslanır sobanın üzerinde økaynar, sonra domatizle soğan, aynı 

yeşil sebzeyi nasıl bişiriyosun o ġurusunu da öyle bişirin. ıslarız sona o bi güzel 

yumuşar. sona aynı yeşilini bişirdîn gibi ġurusunu da ôle bişirisin domatezle,  
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15 suvanla, biberle. o økadarı sen de bilidirsin canım, sôledim ġadarı. e işte hamurunu 

yuurusun yumurtaynan şeynen ceviznen hemen bildin şekilde yaparız. öyle öldû 

zaman değil de yedilîni yaparlar, økırøkında, elli ikilînde ôle yemek verirler. helva 

ġararlar, ôle şeyler yaparlar.  

sana eyi niyetine gelmişim. burada yidîmiz içtîmiz şeylik saøkın televizona felen baøk  

20 açı øk sesi bütün sesimizi alıyon. 

ilazım. 

56 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Zümrügül İcran, 74 

Yeşildere 

Gündelik işler 

gündelik işler 

1 yemēni, bulaşīnı, çamaşırĭnı yı økar. bu devirde yaşamaøk zor, yaşaması çoøk zor. 

faøkırlı øk var, darlı øk var ama durumumuz da bu, ırġatlā geçiniyler. çoğu şeyleri annem 

yapardı. ġadın işeysine, çı økı øk, ġırı øk, hani şey olannara, kederlenennere yapardı. hadi 

sana iyi günner ġızım 

57 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

İsmail Kaçar, 41 

Yeşildere 

çeşitli cümleler 

çeşitli cümleler 

1 biz baş baa deriz, baş ba yaparlādın şimdi şimdi onnar bitti. 

ismi økannı økavaøkmış. duyuşumuza göre burada bi økavaøk varmış, şurda økāşıda, orda 

bi økadın kendini asiy. økannı økavaøk demesinin sebebi. bu økadın kendini asınca 

økannı økavaøk økalıyor. sonra işte bin do økuz yüz atmışlāda işte tekrar yeşildere olaraøk  

5 økoyuyolar buranın ismini, duyuşumuz bôle. bilmiz. heralde yeşil oldu için. 
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şindi o saøklanbacı gişiynen üç gişi beş gişi økaç kişi oldūsa oynanırdın. saøklanbacın 

bi şeyi yoøk. çelik çomaġ, o iki kişiyle oynanırdın. çomaøk şeyderdin şöyle bi 

yuvarlaøk, çomaøkla böyle atar şeyderdin. kiminki hızlı giderse o økazanırdın, öyle bi 

şeyler olurdun. 

10 økırøk suyundan bi de økomşulara filan daıdıyolar ġaliba. 

58 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Gülden Koç, 40 

Yeşildere 

Hatıra 

hatıra 

1 eltime dediler kim söyliyecek bunun ninasını dediler, ben söyledim ninasını. bôle 

bizim gelenēmiz görenēmiz diye alını da salladım. økamaraya almışlar. bizim elti 

geldi dedi. gelinlî giymiş, yenge dedîni senin çoøk güzel beyendiler dedi. ben de 

dedim köyde bilem söylüyom canım dedim eltime, bu økadar. økınayı getir ana, elini  

5 batır ana, bu günnük misafirim, ġoynunda yatır anneyi eltiye de söyledim. elti dedi, 

seni çoøk beyendiler yenge dedi. öyle deyince, dayımın hanımı vardı. ...ufaġ 

dayımın, yeğen dedi çoøk güzel söyledin, çoøk güzel beyendiler dedi, ben de dedim ki 

yengecezim dedim ben dedim kôlerde sôlîm. e dedi bağa niye söylemedin yiğenim 

dedi. sağa da söyleyecekdim ama økafam dalġınıdı dedim. økınayı getir ana, parmağın  

10 batır ana, bu günnük misafirim, ġoynunda yatır ana. ġınayı getir ana, parmağı batır 

ana, bu günnük misafirim, dizinde uyut anne diye benim eltime sôledîm bu. işde 

istanbulda oldu düün. eveli yoøkdum ben ġına gecesinde gittim. etirafını yani ben 

bilmim. neyle oldūnu bilmiyom, sade ben aldım geldim. açsın ne olacaøk. annem 

økamaraya alıyo diyo. he økonuşuyoz. işte ben de ôle diyom, beyim de televizonda  

15 görür, boşanmamız senin yüzünden olur. valla eltimgil de der yengem yine çı øktı 

televizyona der. 
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59 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Sami Şavran, 50 

Yeşildere 

Sohbet, çeşitli kelime ve cümleler 

sohbet 

1 tarihi buranın benden yaşlılar var, ne zaman şey yaptı økları onlardan şē yapsaøk hani. 

şimdi annatırım, neden annatmıyem. şimdi buranın gelenek görenekleri deminki 

økonuştūmuz gibi, biraz önce ġonuştūmuz gibi kendine has bi şeyi vardı yani, 

yaşantısı vardı, tarzı. bu zaman itibariyle bunnar bazı şeylerden økaybolmuştur  

5 diyelim ben anam diyosam şu anda anne diyorum. şimdi eski mezerlē gelince biz 

eski mezarlı øk økonumunda var ama ben onu şey yapamam. hanı ne zamandan bu 

yana oldūnu bilemiyorum. yatırlar, yatırlar deyince iki tane yatırı vardır, tabi dilek 

tutarlar økabul edilen gider ona ziyaret eder, niyaz eder, mum ya økar. økabul ediyorum, 

diyelim benim çocūm askere gitmiş sā sālim dönmüş, ben diyorum orda økurban  

10 kesecem. perşembe günü gider ona mum yaøkar vesayire. dedemiz gibi şu anda 

yıllardan bu yana devam eden bu inancımız var bizim şey olaraøk bi toplum olaraøk 

ama bazı yönlerde dedim ya anane gelenek göreneklerimizi de unutmuşuz yani. 

yitirdik, şôle, önceden gelin çı økarıyolardı kendine has bi şeyi vardı yani onu da 

şimdi biraz sonra şey yapacam. burada gelin çı økarıyolar, dōru şeye götürüyolar  

15 økabul ediyorum düün salonuna sadece bu hani benzetme gibi annatabiliyom mu. 

kendi şeyini unutmuş durumda anane gelenēni görenēni. burada olan durumları 

ġonuşuyorum. şimdi tarihini bilmiyorum da, bizim daa önce bura köy yerleşim şeyi 

yurtyeri deriz ordaymış hanı büyüklerimizin şeyine göre yani, deprem olunca 

şimdiki yere bu økonaøkladīmız yerde şey yapıyolar. bizim önceden, økabul ediyom, şu  

20 anda yine devam ediyo yani, bizde økızlara miras yoøk. biz de bundan, ben bunu økabul 

etmiyorum, kendi şahsım adına økonuşuyorum. miras sanki o babanın evladı deilmiş, 
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bi hariç görülüyomuş gibi mahrum bıraøkılıyo, annadabiliyom mu. e bu sekiz on 

seneye gidesiye ġadar başlı øk aynı doğu illerimizdeki gibi başlı øk alınıyodu burda. 

başlı øk parası alınıyodu. şu anda biz yeni nesil diyecem artı øk buna økarşı durduøk ve bu  

25 şeyi økaldırdı øk ortadan bôle herhangi bi şey yoøk. sadece miras davası sanki, yav sen 

ōlan çocūna bi sürü masraflar ediyosun fedaøkarlı øk yapıyosun, o økız çocūnu neden 

şeyine itiyosun, hinci benim ġafamda daøkılan sorun bu. işte gelenek görenek şindi 

anane olaraøk bu devam ediyo bizde. şu anda, şu günümüzde dayi devam ediyo yani, 

yani gerçek økonuş dedin ben gerçekleri ġonuşuyorum. halan daa da bu günümüzde  

30 devam ediyo bu da bilmiyorum bu da insanların ayıbı diyorum, toplumumuzun 

ayıbı. bu toplumumuzun ayıbı olaraøk görüyorum ben kendi düşüncelerime göre. 

ama diğer arøkadaşlarda belki de aynı baş øka türlü yani olmadīndan daa şeydir yani 

raattır, olmasın diye baøkıyodur ama ben içim raat etmiyo bu durumdan.  

bu köy dört økardeşten üreme, çoğalma yani, dört økardeş artı øk. bi asıra dayanıyo.  

35 şimdi şôle, bizler erkende horasandan şeyimiz gelme. yavuzun döneminde alevi 

olaraøkdan aşiret alevi aşireti olaraøkdan onun zulümünden yani yavuz şah ısmayil 

yenilgiye uradıı zaman bu sefer alevileri økatletmeye başlıyo yavuz. git alevi 

köylerine baøkacan bütün dağda tepededir, iki çu økur arasındadır, økıraç yerdedir. 

neden o zaman bunlar bal økanlı økmış yani bal økanlı øk dedim fundalı øk yani. ormanlı øk,  

40 gizlenmek, saøklanmaøk için bu böyle yerlere dağa tepeye økaçmış. işte o günden bu 

günümüze gelesiye økadar bizler beş seneye gelesiye økadar da sanki vay sunni böyle, 

ama biz yeni nesil olaraøk økabul etmiyoruz, vay sunniler de aleviler birbirine şimdiye 

økadar kötü bildirmişlēr. ama biz bôle şeyi de økabul etmiyoruz yani. biz hepimiz 

økardeşiz, hepimiz bu toprağın bu vatanın bekçisiyiz. bunu, buna inanıyoruz yani.  
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45 şimdi ben onu da şeyapacam. ben şöyle üç beş seneye gelesiye ġadar bu alevilik 

şeyinde saøklanıyodu. askere gidiyosun horlanıyosun. herhangi bi üstün aleviyim 

dedîn zaman bi öcü gözüyle, herangi bi dışta çalışıyosun, økabul ediyom, aleviyim 

dedîn zaman işten çı økarılıyo. eee şeyimize ġalırsa imamı cafer sadı øk mezhebinde, on 

iki erøkanlı imamı cafer sadı øk mezhebindeniz ama dedim ya biz öteden bu yana hanı  

50 atalarımızdan şeyimizden cem, cemi biz saøklıda, gizlide bôle, serbes deil, saøklı 

yapıyolardı cemi. cem sürüyolar, ibabet yaparøkan, ibabet evi, saøklı yani, vay 

jandarma gelecek, bas økı uyġulayacaøk şeklinde yapıyodu. ama şu anda da birøkaç 

seneye gelesiye økadar devamlı olaraøktan bas økı altındaydı yani bu şeyler yani 

durumlar. hinci adamlar açı øk açı øk yapıyo. şunu da belirtecem, muharem ayında on  

55 iki gün oruç tutarız, su içmeyiz inancımız gereğince hiç on iki gün boyunca su 

içmeyiz. yaş kesen baş keser biz atalarımızdan şeyimizden yaş kesen o gün üçü 

şöyle bi yumurta økırıp yemeyiz. herangi et türü yemeyiz. sadece diyelim økomposta, 

ayran gibi bi şeyler alırız, su içmeyiz on iki gün boyunca. eee on iki gün sonra da 

aşure kaynadırlar, şey yapallar. vay gece økal økıp da böyle yemek yemezler. bu gün  

60 yedin aøkşamlayın öbür aøkşama økadar şey yaparız hanı bizim geleneğimiz 

inancımıza göre hanı.  

yemin, yemin kelimesine gelince, şindi økarşıda bi kişiyi inandırmaøk için, 

inandırmaøk için deil de inanması için økanaat. o bi nedir yemin, yemin oluyo. ay gün 

diyo şayitim olsun ben seni öldürürün diyo, farzı misal döverim diyo, ben şu işi  

65 yapacam diyo, ay gün şayidim olsun. hani güvenç yaparım diyo, kendine bi şeyi var 

yani orda. økarşı tarafı inanması için yani bu tabiri økullanılır. dedim ya şimdi yeni 

økuşaøklar olaraøk biz yeni nesiller olaraøk bazı şeyleri, ananeyi dahi unutmuş 

durumdayız, kültür tabi, anane olsun, kültür baøkımından gelenek görenek 

baøkımından olsun. şimdi o dönemlerde yani dedîm benim bundan yirmi beş sene  
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70 önce şindi bi kişi gidiyo, inanç, bi bayan olaraøk giderken onun ūrunu kesmez 

durudu. bu inanç vardı yani baøk. onun önünden kesip geçmiyo. bir bayan bir erkeğe 

su verecek, elini göğsüne alıyodu öyle o bizim dedim ya anane gelenek 

göreneklerimiz sayġılı bôle. müsahib, ahretlik. ahretlik, økardeş oluyo. 

hatıra 

gene sāsa økulaøkları çınnasın bi asteğmenimiz vādı, öldüyse allah rāmet eylesin.  

75 yirmi otuz kişi ġonuşuyoz. sekiz on tane sādan soldan assubaylar falan geldi, 

subaylar ġonuşuyorlar şeyden. af buyurun yani dediler her milletten güzel çı økar, e 

çerkezden, kürtten, aleviden, şöyle økarşımda hiç şē yapmadan sami şavran dedi, 

buyur økomutanım dedim. sen alevi misin dedi, økal øktım ben, ben aleviyim dedim. 

alevi olmaøktan da ġurur duyuyorum dedim, herangi bir suc unsurum yoøk. şindi onun  

80 sormasına ben halen daa da şē yapıyorum yani. acep bi o güzel meselesinden 

çı økınca hani yoøksa benim rengimden mi adam şē yaptı. aleviden de güzel çıøkar, 

çerkezden lazdan derken. bir de bana sami şavran dedi, buyur økomutanım dedim, 

sen alevi misin, økal øktım, aleviyim økomutanım, alevilîm haøkøkında ġurur duyuyorum 

ama dedim biz dedim şimdi o dönemiki økonuştuğum söz ayrılı økdı. biz dedim böyle  

85 bi ayrılı øk gözetmeyiz. bizler için herangi, ne olursa olsun insan her zaman 

gözümüzde bi insan olaraøk. sevgi sayġı, isterse hıristiyan olsun o da bi allāyın 

økuludur o da bi insandır. ama dedim bu nifaøhı biraz önce økonuştūm gibi bu nifaøhı 

yarat çı økaran dedim bizim şıhlarımız sizin yobazlar dedim, sizin de dedim imam 

maskesi altında görev yapan dedim kişiler aramıza soøkmuştur. böyle bi ayrılıøk  

90 gözetmeyiz dedim. o da yoøk dedi, benim dedi, anøkaralıydı, arif sağ en iyi 

økonuştuğum arøkadaşımdır dedi. her gece dedi, gece düzenleriz, şey sōbet ederiz 

dedi. yoøk dedi böyle biz de bi ayrılı øk gözetmeyiz. asla aøklına bi şey girmesin dedi, 
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ondan sonra da bana sevgiyle yaøklaştı adam hani sevgiyle ya øklaştı yani. askerlî de 

økayseride yaptım yani...orda görevli økayseride yaptım. hani herangi bôle … bunu  

95 soruyosan bôle oldu yani. başımdan geçen olay da hani dedim ya asker...halen daa 

økafamda ben çözemiyom. o økadar kişiden, yirmi otuz kişinin arasından bana hitap 

etmesine ben…. 

-belirtmek isterseniz burası aydın çepnisi olaraøk adlandırıyolā genelde yöresel 

olaraøk aydın taraflarından mutlaøk orlardan göç etmiş, haliyle geze geze geze  

100 -şimdi burda şey yapacam, ben onu demoøkrat bizim şeyimizde demoøkrat ġaztesi, 

ġaste çı økıyodu. seksenlerde falan seksenden önce falan, işte ġastede oøkudūma göre 

biz bazı şeyden şey yapıyoruz. doğudaøkınnara kürt alevisi, batıdaøkınnara da aydın 

çekmileri olaraøk çekmi, çekmi, çekme, hani nedir, çekip gelmiş, orta asyadan çekip 

geliyolar, çekme, çekme olaraøk geçiyo yani. aydın çekmisi olaraøk. çepni olaraøk  

105 geçiyo da bunun şeyi de çekme. orta asyadan çekip gelmişler çekme. 

çeşitli kelime ve cümleler 

anneanne: eci 

babaanne: ebe 

püsküt: küspüt 

muharem 

110 ġurban olayim 

ey gün şehit olsun ki ben şunu yapacam 

eskiki şeylerimizde 

yo øøh 

şaøhmerdane salıyom ilin: ilenmek 
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115 saøksavan keklik yürüyüşünü şey… 

øhālān daa var 

øKaradeniz 

eşe ebe 

çaput balları øk 

120 bibi: hala 

emmi: amca 

diller: derler 

gelinbi: yenge 

bacı: abla 

125 deŋişik 

ġır ebesi 

mefat 

zellet: lezzet 

baş bağı 

130 allı basması: al basması 

döngünlük 

peydef etmek: hastalığı çoğalmaøk 

ünnemek: çağırmaøk 

erken everlendi: erken evlendi 

135 ferişliydin: felçliydi 

økartalmaøk: baøklanın içlenmesi 
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dēşet atmaøk: genç bi ölü ölünce beyit atmaøk 

dîlēmiş: derlermiş 

økarşına doğdu: økarşısına çı øktı 

140 hindi 

nina 

alını sallamaøk 

duttuøk 

ödüyük 

145 ipek sabaøk: abuøk sabu øk laf, yalan yanlış şey 

herkeşin: herkesin 

cem sürmek: cem etmek, ibadet etmek 

ibabet: ibadet 

uçü: için 

150 uğurunu kesmemek: önünden geçmemek 

mes økan eylemek 

mes økan edilmek 

yaparøkan 

çekmi, çekme: orta asyadan çekip gelme 

155 arşif 

tıraFa 

benim omzumun eti vardır orda 

berkeşmek: kötüleşmek, sağlamlaşmaøk 
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ġaralar: macarlar, økaramanlar, ortamandıra, deliktaş köyleri 

160 ellezi: güvem, özgüren, økocasinan(cehennemdere) köyleri 

økazılı (økazi ali) 

zülfali (zülfiøkar) 

elyas (ilyaslı) 

økuş økaya 

165 samı: sami 

ilmas: yılmaz 

alı:ali 

muharam: muharrem 

soŋradan 

170 tutmayacaŋ 

tusbağa: økaplumbağa 

hele ġayrı: bir işi yapamayan beceremeyene söylenir 

löbye fasu: libya fasulyesi 

aş: yemek 

175 pürçüklü: havuç 

suvan: soğan 

samsaøk: sarımsaøk 

bostan: økavun 

döngel: muşmula 

180 badılcan: patlıcan 
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ġabaøk: økabaøk 

ġuyu: økuyu 

padem, payam: badem 

pabıçøka: ortası sarı dışı beyaz olan bir tür yabani papatya 

185 çalba: adaçayı 

pavri øka: fabri øka 

pulus: polis 

toøklu: doğum yapmamış økuzu 

badi: hindi 

190 potur: pantolon 

deller: derler 

setre: çeket 

köynek: atlet 

eskiki şeylē: eski şeyler 

195 dişli ġaşı øk: çatal 

çomça: kepçe 

økaşı økla verdin çomçayla aldın 

yağlı øk: eşarp 

baş yağlığı: tülbent 

200 el yağlığı 

babuç: ayaøkøkabı 

ya øhın: yaøkın 
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60 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Hüseyin İşgören, 83 

Yolbaşı 

Hatıra 

hatıra 

1 tavaf yapiz orda ġızım vazfemiz u. undan sona arafata çı økiz. arafatta vaøkfa duasında 

buluniz. undan sona urda hacı oliz. vaøkfa duası olmadıøktan sona hacı olunmiy. 

undan sona e, arfe gündü ġaliba, şē gidiz müjderibe gidiz. müjderibden taş topliz, 

şeytan daşlamaøk için, undan sona urda mine, mineye gidiz müjderibden. minede  

5 ġurban kesiliy. o zaman ġari bizim vazfe bitiy urda. sona şîtan daşliz. e veda tavafı 

yapiz. undan sona økırøk vakti doldurabildinse memleketine dönin iki üç gün sona. 

eğer unu tamamlamaøk için doldurmadınsa medineye gidin. urda økırøk vakti doldurin 

peyġamberimizin huzurunda økırøk vakit namaz ġılin. undan sona bitiy vazfe. økaç 

günde mi, on gün falan sürdü. on on ki gün sürdü. biz ziyaret yapa yapa kittik hep  

10 bütün görülcek yerleri gördük. sona yolda bi økaza yaptı øk. bi økadın vādı arabada, u 

mefat etti. unu hastaneye götürdük. urlāda birez vaøkıt geşdi. iki gün bôle ēlendik. 

kerbelada yattı øk iki gün urda ġaldı øk. geri yanını yolculu øklan geşdi. urē götürdülē 

yaralı urada mefat etmiş. aøklıma gelmiy, ne ġonuşuverem işde bu ġadā ġonuşduøk. 

geliken birez şey geldik yani çabuøk geldik. ziyaret yerlēni gezmedik ya dōru devam  

15 ettik. taa burdan gidēken økonyaya mevlanayı gördük ilk sefer, urdan geşdik. urfaya 

geldik, aøklıma getiremin. urfaya geldik, urfaya o ibram aleyiselamın atıldi yeri 

gördük mancını økla, undan sona urdan şey geşdik. urē gelmeden tarsusa geldik. 

tarsuzda esabı keflē vā bi üç yüz sene yatmışlā ya maarada orayı ziyaret ettik. undan 

sona urfaya geldik, urfada ibrām aleyiselamın maøkamına. urları ziyaret ettik. doup  

20 böyüdû yeri, sona mancını økla atıldī yeri, balı øklı gölü, urlāda durduøk, bi gece orda 

yattı øk. undan sona geşdik ıraa. ıraøkta ney gördük, yunus peyġamberin økabrini 
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gördük. undan sona bağdata vādı øk, bağdatta imam azam efendimizin økabrini 

ziyarettik. abdulġadir ceyrani hazretlēni unu u da unun yanındaunu da ziyarettik. 

undan sona çı økdı øk urdan kerbelaya vādı øk. kerbelada da u şey urē vāmadan ġaza  

25 geçirdik ġari annattım. kerbelada, iki gün urda ġādı øk, u hasanla hüseynin kesildî yer. 

hasanla hüseyni, mevlidlēde geçey ya oøkurøkan boynudan kesmişlē ya urası. velhasıl 

işte urdan baş øka nere çı økdı øk, aøklıma gelmiy ġızım. evela medineye vādı øk. medinede 

türk ġarajı vā, urē vādı øk arabalāla. e cuma gündü. urdan bizi şiye götürdülē, 

hamama götürdülē, hamamda yıyøkandı øk, økusül yapdı øk, undan sona ehramları giydik  

30 urda. cuma gündü, cumaya kittik urda. faøkat biz azcı øk geş vāmışı øk, her taraf dolmuş. 

durcaøk yir bulamadı øk. u caddelē dahi bôle dolmuş. sıcaøk bi yandan avustos ayıdı 

bizim gittîmiz zaman. nese urē...burē…bulduøk bi yer. durduøk emme altımız yani, 

üstümüz yani. birisi bi ġaba økaat vedi. bunu bi birini altıma ġuydum, birini økafamın 

üstüne ġuydum, u şekilde urda namaz ġıldı øk. unda da millet daıldı, urdan bi yörüg  

35 arøkadaş bizim u dedi, arøkadaşlā daılman da peyġamberimizi bi ziyarettem bi burda 

ġari dedi. peyġamberimizin huzurunda oluyo urda cuma namazı de millet az daıldı, 

birer...u öne geşdi adam taa eyi bizden işey yapiy a girdik içeri güzelceme tavaf 

yapdı øk. hiş bi acamılı øk yapmadı øk urda, velāsılı undan sona ġari urda økırøk vakti 

namaz ġıldı øk urda. unu doldurduøk. undan sona medineye şiye mekkeye kittik.  

40 mekkede uğur vazfeleri de işte urda yapdı øk. undan sona pitti hacılı øk. hani dönēken 

hiç bi gün durmadı øk. durduøk emme namaz ġıldı øk urlāda, camilēn yanlānda, vakit 

gelince. indik namazımızı ġıldıøk gene yola devam. ne olcaøk hediyelē getîdik 

verilcek şeklinde. zate fazla yük getittirmiylē arabalāda. bi atmış kilo mu ne yük 

vedilē haøk ikimize. benim hacı da yanımdadı aøkadaş. u økadā getirebildik. 

45 ben gelince, hacıdan gelince öldü, mefat etti. 
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61 

Konuşan: 

Derleme yeri: 

Konusu: 

Ayşe Küçük, 77 

Yolbaşı 

Hatıra 

hatıra 

1 ayşe küçük, işte üş günnükkene ġāmışım anamdan. anam ölmüş, biz üş dene 

ġāmışı øk. bizi bubam evlatlıa virmiş hemen bir havtanın içinde gitmiş urdan şiye, 

urda alabarda deriz yaøkın, u şey yapmış, şu ġarı almış gelmiş. urda bi çocūni 

bıraøkmış. urdan sona bizi istememiş, evlatlıa virmiş. bi ōlan evladını bıraøkmış,  

5 birimizi balıkesire virmiş, biri osmancıa tîzemizin yanına virdi. işte ôle ôle. hiş bi 

bize iyi günnē göstēmedi. üç tene de ondan oldu işte. aha dicemi ôle ôle işey yapdı øk, 

çekdik ôle. burē de geldik işte. iki ôsüz evlendik. hadi üş tene dört tene ġızan oldu. 

ondan sona ta bi. bi yanda bunu yapdı øk, bi yanda tütün yapdı øk. bi yanda tarla aldı øk 

onda işey tarla, ortaøk tarla aldı øk. undan sonacım işte iki ôsüz çalışa çalışa hadi bi  

10 hastalandı adam. nefes darlī çatdı. ōlanı oøkudin dedik işte, ōlanı burseye şeye 

ġazandı urē gitti. bi yatırma gitti burseye. o gün de hep şeylē yatcaøk yerlē dolmuş 

hani urlāda hadi bi yavuz de yere yatırmış kendi burē allah rāmed eylesin şē dedi, 

yatcā biyenmedim emme dedi, sona dedi, insanız sā olusaøk bi yavuz yeri buluruz 

dedi. işde geldi, urdan geldi bi vaøkıt sona eremedi ġari işte bôle bôle, ben.  

15 çay demleyen gelen. işte ôle ôle, ōlanı oøkutdu øk, ondan sonacım teknisen oldu. økaat 

fabri økasına girdi urda çalıştı, epey çalıştı işte işey olamadı, teknisen olamadı. ondan 

sona urda bi ġızlan, ôretmen ġızlan tutuştulā, evleri kiradadı urda yaøkında ġızın. onu 

alım økar oldu, ondan sonacım işēttik işte ōlanı. bi demiş, ben demiş, anama, anneme 

sorin demiş. geldi bana burda, ōlum istesen dedim bi...anna dinne dedim. nereli,  

20 vāsa bi eyi şeyi anası bubası iyce köklüse dedim. şeydem dedim, alam dedim. sona 

işde baøkdı øk gittik, benim ġardeşimnen gitdik ġari isdeme. unnā burē geldilē. didim 
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işey baøkam bazı çetme falan oliymiş de, şurē baøkma geliymişlē. øhurē geldilē, ben de 

madende çalışiydim, şurē gēmişlē, minareyi görmüşlē. minareyi görünce ġari 

işētmişlē, yürekleri serinnemiş. müslüman, minare vā baøk diye. undan sona ben de  

25 madendedim. beni ġardeşim ünnedi. sona ünneyinceye ġadā yimē davrandı øk, 

ġonuşduøk işde felen güne şey gelin dedilē. gittik balıkesire. işte nişannadı øk, düünü 

bôle oldu. ôle ôle aldılā. düün yapdı øk. iki dene ōlannarı oldu, hinci maşalā yavuz, 

gelin de ôretmendin, o da emekli oldu, ōlan da emekli oldu. bi aldılā ev hinci birini 

taa aldılā ev bi de işeyde vā altınovada vā evleri. aha dicem ôle ôle ġızım işte  

30 geçinip giderlē.  

urē geldîne, urē geldîne de ġocam ölmeden işde yollamin dedi o, ben de ġadın işi 

diil urası didi. insanın kendinden çı økā didim, gittim işte on beş sene çalışdım. undan 

sona emekli oldum, allaha şükür. ikkere gittim hacıya undan sona bi daa hacı 

umreye gittim, allaha şükür işte çoøk şükür bu vakide vādı øk. dağın altında tünen  

35 vādın, tünenden mal çı økarlādın vaġonnānan bizim önnere dökerlēdin bôle demirleri 

bôle. onnān tek tek içinden malları ekledik. økapandı bizim madem. ecevid aldı ya 

ecevid, ecevid økapattı işte, işey hükümet aldı. hinci özel aliy, özel çalışdıri...işde ôle 

ôle yavrum. senin adın niydin? tütün yapādı øk urdan işey yapādı øk, ġuli çı økarıdı øk 

ġullemiz vādın, ondan sonacım işey yapādı øk ortaøk tarla alırdı øk, çapa ġazādı øk, uraøk  

40 biçēdik, işte ôle ôle hep hiş durmazdı øk. kendi genşlîmizde hep çalışdı øk ġızım hep 

çalışdı øk. bu ayda işde çapa ġazādı øk, çapa hinci ayfan çapaları ġazıliy baøk. bôle 

ayfan çapası ġazādı øk. undan sonacım işey ekēdik. u nohudu ekēdik, darı ekēdik. 

unnanı nisan ayında mayısda, heralde mayısda ġazādı øk unnā o zamanı. nisanda 

ekildîne darı, nohut, hinci ekildîne nisana ġadā anca olur unnā. işde nisanda ġazadı øk  

45 urdan ekmesini bu aylāda ekilirdin. çapası da nisanda mayısda. haziranda oraøk 

biçēdik. işte ôle ôle ġızım ya. 
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bi ebe ġarı vādın, ġarına baøkıma şeye unnā dourdurdun. baøk ben dört dene çocuøk 

dourdum, hep burda dōdu unnā. ebe şey ebe ġarı vādın ġarına baøkan dourdan. unnā 

dourtdu hep dört dene. beş dene dourdum, biri öldü işte dört tene hep burda  

50 dourduøk. hinci şey ġari hemen ārısı taa tutmaz günü belli oldune götüriylē 

doumaneye, hastaneye. çoøk şükür, allaha şükür, işte baøk emekli oldum, kimseye 

zararım yoøk. kendi iki kere hacılara vādım geldim. baøk izmire gittik urda ameliyat 

olduøk, üş gün hastanede yattım o vakit. hadi baøkam bunnā ōmasa ni yapcan di mi 

ġızım. kendim emekli olurdum, hiç evlatlāma zararım yoøk çoøk şükür, allā şükür.  

55 sabādan beri ikisi çekdi ġızlān telefon. napin ana, eyi min diye çekerlē durūlā, boş 

bıraøkmazlā beni.  

evin içini, bulaşı økları işeyleri yapā, unnana u bāçeyi süpürü, ôle iyice tavuøklā işey 

yapmadılā, işde ôle. baş øka økaydım yoøk. satı ekemecen de biçemecen de faøkıdım yoøk 

ġızım. tarlaları üleştirdim ġızannara. kimine ekiylē, kimini hicara veriz işte ôle ôle  

60 kimi çî duri işte ôle ôle. her şey genşlikte oliymiş, çalışmaøk. ġızannarı böyüdenecek 

niylē çekdik niylē niylē...en işeytcek sırada økırġ altı yaşında ölüvēdi, nefes darlī 

vādın, ġalp vādın. adamın ôle hastadın emme yatmadı ôle ayaøk üstünde geçiridin. 

ġalp atmadîne ordan şiy oldūna işte. ôsürük vādın unda. cierleri üşütmüş, bi gecenin 

içinde aldı verdi. 

çeşitli kelime ve cümleler 

65 tınmaøk: økonuşmaøk 

bāsāmaøk: büyümek 

ıraøkı 

yerine düşerse yeşil yapraøkmış yerine düşmezse ġara topraøkmış ġız økısmı. 

üzüm beni gibi: hayırlı, ana-ata sayan 
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70 ayan: muhtar 

gücünü üzmek 

diŋelmek: ayağa økalkmaøk 
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EKLER 

1. HARİTALAR 

EK I. 

Harita 1. Bigadiç İlçesinin Haritası79 

                                                 
79 http://www.bigadic.bel.tr/bigadic-cografya/ (10.08.2006). 



 364 

2. KAYNAK KİŞİLER 

Derleme Yapılan Yer/Kaynak Kişinin Adı, Yaşı ve Öğrenim Durumu 

1. Akyar 

Cemal Gündoğdu, 77, 3 sene okumuş 

Miraç Ergel, 53, ilkokul mezunu 

Salman Akbulut, 35, İlkokul mezunu 

Ceyre Ayhan, 74, 2’ye kadar okumuş 

Remzi Özcan İlkokul mezunu 

2. Alanköy 

Akif Sungur, 72, 3 sene okumuş 

3. Aşağıgöcek 

Hacer Gelmiş,78, yok 

Yasemin Demir, 21, lise ikiden ayrılmış 

4. Balatlı 

Hatice Bulut, 46, ilkokul mezunu 

5. Bigadiç-Merkez 

Dudu Alabak, 72, İlkokul mezunu 

Ürkiye Filiz, 72, ilkokul mezunu 

6. Çaldere 

Müminat Yılmaz, 80, yok 

Yunus Özden, 72, yok 

Müzeyyen Özden, 66, yok 

7. Çayüstü 

Emine Can, 74, 3 sene okumuş 

Halil Can, 76, yok 

8. Çeribaşı 

Rahime Karanfil, bilmiyor, yok 

Nagibe Uzun,79, yok 

Hatice Küçük,75, yok 
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9. Davutlar 

Hatice Ernur,65, yok 

Alime Yıldız,56,3 sene okumuş 

Halime Yılmaz,35, ilkokul mezunu 

10. Değirmenli 

Makbule Karadana, 70, yok 

11. Doğançam 

Sefer Aşık, 63, İlkokulu yarım bırakmış 

Gülfiye Aşık, 42, ilkokul mezunu 

12. Durasalar 

Ganime Aygören, 57, İlkokul mezunu 

Neslihan Ersoy, 67, 3 sene okumuş 

Seviye Erkoz, 57, Okumayı gece okulunda öğrenmiş 

Gülistan Demir, 67, 1 sene okumuş 

13. Esenli 

Nuray Erdoğan, 40, ilkokul mezunu 

Gülseven Erdoğan, 70, ilkokul mezunu 

14. Hamidiye 

Bedriye Öztürk,67, yok 

Fatma Öztürk,49, ilkokul mezunu 

Hazel Öztürk,45, ilkokul mezunu 

Habibe Keskin,53, ilkokul mezunu 

Zeynep Karagöz,52, ilkokul mezunu 

15. İskele 

Dudu Deniz, 80, yok 

Halize İlhan, 65, yok 

Ayşe İlhan, 38, ilkokul mezunu 

Nazim Durak, 76, İlkokul mezunu 

16. Kadıköy 
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Ayşe Aslan, 51, İlkokul mezunu 

17. Kargın 

Ahmet Dinç, 71, İlkokul mezunu 

Ayşe Dinç, 75, 3 sene okumuş 

18. Kayalıdere 

Safinaz Aşık, 43, İlkokul mezunu 

Elmas Aybar Yıldız, 66, yok 

Musa Avcı, 72, okumayı askerde öğrenmiş 

19. Kayırlar  

Süleyman Erkek, 76, 3 sene okumuş 

Şennur Erkek, 28, 7. sınıftan ayrılmış 

20. Mecidiye 

Hasan Uraz, 75, yok 

Orhan Kocabaş, 65, ilkokul mezunu 

21. Okçular 

Hakime Donat, 77, yok 

Hatice Dudu Kıyak, 86, yok 

Halime Donat, 60, 3 sene okumuş 

Aysel Donat, 37, ilkokul mezunu 

Yusuf Donat, 62, İlkokul mezunu 

22. Panayır 

Kamil Demir,79, yok 

23. Topalak 

İbrahim Coşkun, 78, yok 

Arife Coşkun, 67, yok 

Nurhan Aksoy, bilmiyor, 3 ay okumuş 

24. Yeşildere 

Meyre Kaçar, 77, yok 

Bilge Kaçar, 39, İlkokul mezunu 
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Zümrügül İcran, 74, yok 

İsmail Kaçar, 41, İlkokul mezunu 

Gülden Koç, 40, İlkokul mezunu 

Sami Şavran, 50, İlkokul mezunu 

25. Yolbaşı  

Hüseyin İşgören, 83, 3’e kadar okumuş 

Ayşe Küçük, 77, 2 sene okumuş 
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ÖZGEÇMİŞ 

24.04.1980 yılında Balıkesir’de doğdu. 1994’te Günlüce İlköğretim Okulu’ndan, 1998’de 

Muharrem Hasbi Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat 

Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. 2002’de Balıkesir Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim dalında yüksek lisansa başladı. Aynı yıl 

Balıkesir Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nın açtığı İleri İngilizce Kursuna 

katıldı. Ekim 2003-Aralık 2003’te Bigadiç METEM’de Türk Dili ve Edebiyatı dersleri 

verdi. Aralık 2003’te Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya 

başladı. Aralık 2006’dan beri Balıkesir Üniversitesi’nde Türk Dili Okutmanı olarak görev 

yapmaktadır. 


