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ÖN SÖZ
Türk dili için diğer dillerde olduğu gibi ağız çalışmaları önemli bir yer tutar. Ağız
çalışmalarını Türkçe için değerlendirdiğimizde, ilk yapılan araştırmaların diğer dillere göre
daha geç dönemde kayıt altına alındığını görmekteyiz. Ayrıca yapılan derlemelerde duyulan
seslerin aynı anda yazıya geçirilişi ve seslerin dikkatlice incelenememesi gibi sorunlar ortaya
çıkmaktaydı. Tabiî burada teknolojik altyapı yetersizliğini de vurgulamakta fayda vardır.
Ağız çalışmaları Türk dili açısından birçok fayda getirmektedir. Kullanılan kelimeler
Türkçenin zengin sözvarlığının bir parçasıdır. Bugün ağızlarda gördüğümüz ve kullandığımız
kelimeler Türkçenin zengin yaratma gücünün bir sonucudur. Her yöre veya bölge bir nevi
kendi kelime kadrolarıyla Türkçeye katkı sağlamaktadır. Yine bununla birlikte Türkçenin bazı
sorunları ağız çalışmaları sonucu aydınlatılabilmektedir. Bugün yeni görüşler ve sonuçlar
ortaya konulabilmektedir. Bu çalışmalar, ağız çalışmalarının nihai hedefi olan ağız atlaslarının
sonuçlandırılmasında önemli görev sağlarlar.
Bergama’nın tarihi derinliği milattan önceki yıllara giden önemli ve kozmopolit bir
şehirdir. Eski Yunanlılar döneminden beri kent yaşamı ve sosyal hayatı Bergama şehrinin ne
denli gelişmiş bir yerleşim birimi olduğunu gösterir. Bunu birçok tarihi yapıtta ve bu
yapıtların kullanış amaçlarından görmemiz mümkündür.
Bölge Bizanslıların yönetiminden sonra idaresi ilk olarak XIV. yy’ın ilk çeyreğinde
Karesioğulları beyliğine; daha sonra Osmanlı devletine geçmiştir. Beylikler ve Osmanlı
döneminde büyük miktarda Yörük grubu, fethedilen bu topraklara gelmiştir. Bergama’yı bir
Türk yurdu haline getirmiştir.
Sonuç olarak çalışmamızın temelini oluşturan Bergama yöresi Yörük ağızları,
Türkiye ağızları içinde ayrı bir yeri vardır. Yörük yerleşimin yoğun olduğu bu bölge üzerinde
Zeynep Korkmaz’ın “Güney Batı Anadolu Ağızları” adlı eserinden başka detaylı bir çalışma
yapılmamıştır. Oysaki bu bölge (Genelinde Ege) Türk dili ve dialektoloji çalışmaları
açısından kilit noktalardan biridir. Tarihi Türk şiveleri döneminde gördüğümüz bir çok
fonetik ve morfolojik hadiseyi bu bölge dahilinde görmemiz mümkündür. Yaptığımız
çalışmada bu unsurlar üzerinde durulmuş; örneklerle desteklenmiştir.
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ÖZET
Yapılan bu çalışma, İzmir Bergama merkez ilçe ve köylerinde yaşayan Yörüklerin
ağızları’nı temel almaktadır. Tez “Giriş”, “İnceleme”, “Metinler”, “Sonuç”, “Sözlük” ve
“Kaynakça” kısmından oluşmaktadır. “Giriş” bölümünde Bergama’nın tarihi yapısı
hakkında bilgi verilmekle birlikte; Yörüklerin bölgeye yerleşmeleri üzerinde de durulmuştur.
“İnceleme” kısmında Bergama’da yaşayan Yörük ağızlarının fonetik ve morfolojik yapısı
incelemiş; örneklerle desteklenmiştir. “Metinler” kısmında derlenen 32 metnin transkripsiyon
alfabesiyle yazılmıştır. “Sonuç” kısmında Bergama’da yaşayan Yörük ağzının önemli görülen
fonetik ve morfolojik özelliklerine değinilmiştir. “Kaynakça” kısmında ise tez için
yararlanılan eserlerin künyeleri verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ağız, Bergama, Yörük, Fonetik, Morfolojik
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Name of thesis: Accents of Yoruks who live in city centres and villages of İzmir Bergama

ABSTRACT
This research is mainly comprised of accents of “Yoruks” who live in city centres and
villages of İzmir/Bergama. The thesis consists of “İntroduction”, “Research”, “Texts”,
“Conclusion”, “Dictionary” and “Bibliography” sections. Along with the information given
about Bergama’s historical structure in the section of “Introduction”, settlements of the
“Yoruks” on the region are mentioned. In “Research” part, phonetic and morphological
structure of the accent of the “Yoruks”, living in Bergama, is inspected and supported by
illustrations. Compiled in the section of “Texts”, the 32 texts have been written in
transcription alphabet. In the section of “Conclusion”, the fundamental phonetic and
morphologic features of accent of “Yoruk” are mentioned. In the section of “Bibliography”,
identification plates, used in thesis, are given.
Key Words: Accent, Bergama, Yörük, Phonetic, Morphological
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KISALTMALAR

MDD: Metin Dışı Derleme
Bkz: Bakınız

Not:Çalışmamızda öncelikle metnin numarası daha sonra ilgili kısmın cümle
numarası verilecektir. Örnek: (33/7)gibi
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a) PROBLEM
Bir yazı dilinin kullanıldığı saha içinde yer alan bütün ağızlar, o yazı dilinin zenginlik
kaynaklarıdır. Bir yörenin ağzı esas alınarak ortaya konan yazı dili diğer ağızlardan da çeşitli
şekiller ve kelimeler alarak gelişir ve zenginleşir. Ağızlar bir dilin bozulmuş şekilleri değil,
konuşma dilinin bölgeler arasında ses ve şekil yönünden küçük farklılıklar göstermesi ile
ortaya çıkan ve tarihi yazı dilleri ile çağdaş lehçelerden bazı izler taşıyan kollarıdır. Dolayısıy
la bir yazı dilinin eksiksiz ve tam bir gramerinin yazılması, o yazı diline kaynaklık eden ağızla
rın da incelenmesi ile mümkündür.
Ahmet Caferoğlu’nun 1957 yılında; “Bugünkü medeni milletler, kendi şive ve ağızları
nın derleme ve toplamasına geniş yer ayırarak coğrafi dil haritalarını da vücuda geçirmekle
kültür davalarından birini kökünden hallettikleri halde bizde maalesef bu saha geride kalmak
durumunu ısrarla muhafaza etmektedir. Halbuki mukayeseli Türk grameri ile iştikaklı sözcü
ğümüzün yapısında Anadolu ağızları malzemesinin kaçınılmaz önemli bir durumu vardır.”
Sözleriyle dile getirdiği görüşlerinden bugüne kadar, ağız malzemelerinin derlenmesinde
önemli bir yol alınmasına rağmen, Türk dilinin mukayeseli gramerinin ve etimolojik sözlüğü
nün yazılması henüz gerçekleşmemiştir.
Bu çalışma ile her geçen gün gerçekleşmesinin zorlaştığına inandığımız ağız çalışmala
rından Bergama yöresindeki Yörüklerin ağzı incelenecek ve diğer Anadolu ağızlarıyla iliş ki
si ortaya konulacaktır.
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b) AMAÇ
Türkçenin grameri ile bazı sorunların çözümü için ağızlara ait malzemeden faydalanıl
malıdır.
Türkçenin mukayeseli gramerinin daha sağlıklı bir şekilde yazılması ancak böyle bir
yaklaşımla mümkün olabilir.
Bugüne kadar Bergama yöresindeki Yörüklerin ağız araştırması ile ilgili bir çalışma
yapılmamıştır. Bu çalışma ile Bergama yöresindeki Yörüklerin ağzı incelenmiş olacaktır.
c) ÖNEM
Türk dilinin kendi yapısını ve sistemini esas alarak yapılacak gramer çalışmalarında
Anadolu ve Rumeli ağızlarının göz önünde bulundurulması gerekir.
Bergama merkez ilçe ve köylerindeki Yörüklerin ağzı incelenerek kapsamlı bilgilere
ulaşılacaktır.
d) SAYILTILAR
Bu araştırmada aşağıdaki sayıltılardan hareket edilecektir:
1. Ağız araştırmaları, seçilen bölgede konuşulan dili, yapılan derleme çalışmaları ile
fonetik, leksik ve morfolojik bakımdan inceler.
2. Elde edilen bulgular diğer yardımcı bilimlere (sosyoloji, halkbilim, tarih vb.) veri
hazırlar.
e) SINIRLILIKLAR
Bu araştırmamızı Anadolu ve Rumeli ağızları olarak sınırlandırıyoruz. Türkiye Cumhu
riyeti sınırlarında, bu alanda daha önce yapılmış olan ağız çalışmalarından ve incelemelerden
faydalanılacaktır. Yayımlanmış akademik eserler tercih edilecek, yayımlanmamış doktora ve
yüksek lisans tezlerinden faydalanılacaktır.
f) TANIM
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YÖNTEM
a) ARAŞTIRMA MODELİ
Araştırmamız tarama modelinde yapılacaktır. Araştırma için, daha önce basılmış ağız
kitapları tespit edilecek ve bu eserlerde metinler taranacak, derleme sözlüğünden faydalanı lacaktır.
b) EVREN VE ÖRNEKLEM
Çalışmamızda bir çalışma ereni bulunmaktadır. Çalışma evreni olarak, Bergama merkez
ilçe ve köylerindeki Yörük ağızlarını kabul etmekteyiz. Örneklemimiz ise Bergama yöresi Yö
rük ağızlarıdır.
c) VERİLERİN TOPLANMASI
İncelemeye esas aldığımız metinler çalışmanın temel verileridir. Ayrıca konuyla ilgili
teorik kitaplar ve süreli yayınlara da başvurulacaktır.
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AĞIZ ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ
1. ÇALIŞMANIN AĞIZ ARAŞTIRMALARI İÇİNDEKİ YERİ
Türkoloji bilimi oldukça yeni kurulmuş bir bilim dalı olduğundan, Anadolu
ağızları üzerindeki araştırmalar da oldukça yenidir. Bu konudaki ilk çalışmalar geçen
yüzyılın ikinci yarısından sonraya rastlar. 1940 yıllarına kadar uzanan dönemdeki
araştırmalar bir iki istisnası dışında genellikle “yabancı araştırıcılar dönemi”olarak
adlandırılabilir.3
Anadolu ağızlarının daha verimli olduğu dönem 1940 yılından sonra başlar. Bu
dönem daha çok yerli araştırmacıların göz doldurduğu bir dönemdir. Türkiye’de 1932 yı
lında Türk Dil devrimi yapılması Anadolu halk ağızlarına karşı geniş bir ilgi uyandırmış
tı.4 Büyük bir seferberlik

sonucunda 1932 - 1934 yılları arasında 6 ciltlik Söz

Derleme Dergisi ortaya çıktı. Daha sonra yetersiz görülen bu çalışma daha kapsamlı
olarak 1952-1959 yılları arasında yeniden derlenmiş ve birincisinden birkaç kat
daha fazla malzeme elde edilmiştir.Her iki derlemenin birleşmesinden de “Derleme
Sözlüğü” meydana gelmiştir.
Hamit Zübeyr Koşay ve İshak Refet Isıtman tarafından yayımlanan “Anadilden
Derlemeler” de bulunduğu halde 1. ve 2. Derlemelerde bulunmayan sözcükler de
Derleme sözlüğünün 2.baskısında yer almaktadır.5 Ancak TDK’nın aylık dergisi olan
“Türk Dili” nde zaman zaman araştırmacıların Derleme Sözlüğüne yeni katkıları yer
almaktadır. Örneğin: Prof Dr. Tuncer Gülensoy, “Anadolu Ağızları Derleme Sözlüğüne
Katkılar”6, Emin Kalay,“Edirne İli Ağızlarından Derleme Sözlüğüne Katkılar”7, Cevdet
Şanlı, “Kırklareli, Erzurum ve Artvin İllerimizden Derleme Sözlüğüne Katkılar”8 gibi.

3

Zeynep Korkmaz, (1995) Türk Dili Üzerine Araştırmalar, Ankara Yüksek Öğretim Kurulu matbaası
yay. No:629, C2, Ankara, s. 199
4
Korkmaz (1995) s: 200
5
Derleme Sözlüğü TDK. Yay. Sayı 211, 2. Baskıya Önsöz
6
Tuncer Gülensoy, (1998), Anadolu Ağızları Derleme Sözlüğüne Katkılar, Türk Dili, TDK. Yay
sayı: 553, s. 14-16
7
Emin Kalay, (1997) Edirne İli Ağızlarından Derleme Sözlüğüne Katkılar, Türk Dili, TDK. Yay.
Sayı: 547, s: 25
8
Cevdet Şanlı (1997), Kırklareli, Erzurum ve Artvin İllerimizden Derleme Sözlüğüne Katkılar, Türk
Dili, TDK. Yay. Sayı: 552, s: 542-547
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Anadolu ağızları için yapılan çalışmaların en önemlileri metin
derlemeleridir. Bu konuda çalışmalar yapmış en önemli kişi de şüphesiz Prof. Dr.
Ahmet Caferoğlu’dur. Caferoğlu Anadolu dialektolojisi konusunda yerli araştırmacılara
öncülük etmiştir. Batı Anadolu’dan başlayarak Doğu Anadolu, Kuzey ve Güney
Anadolu bölgelerinde 9 ciltlik bir derleme külliyatı oluşturmuştur. Ancak bu
derlemelerden örneğin Kayseri ağzı ile ilgili çalışmalar birkaç tekerleme ve çocuk
oyunundan ibarettir ve bunların bir kısmı da doğru olarak yazıya geçirilmemiştir.9
Çünkü Caferoğlu bu çalışmalarını teyp aracılığı ile değil konuşmacıların anlattıklarını
doğrudan doğruya yazıya geçirme şeklinde gerçekleştirmiştir.Böyle bir metodun hatasız
olması zaten söz konusu olamaz.Bu gün metin çalışmaları hassas ses alma cihazlarıyla
gerçekleşmekte ama duyumlar yine ināāsan kulağının hassasiyetine bırakılmaktadır.
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy 1988’de TDK. Yayınları arasında çıkan“Kütahya ve Yöresi
Ağızları” adlı kitabının
laboratuarının

XVIII. Sayfasında: “

bulunmamasından

Ülkemizde gerekli bir fonetik

dolayı, metinlerin yazıya aktarılmasında yalnız

kulaktan yararlanılmıştır. Bilindiği gibi bazı ses bilgisi olayları da işitme bakımından
türlü kulaklara göre ayrılıklar gösterir. Bundan doğacak yanlışların yanlış duymayı
önleyecek herhangi bir araca sahip olmamamıza verilerek bağışlanmasını dileriz”
demektedir.
31 Ağustos 1998 tarihinde Trier Üniversitesi Dil ve Edebiyat Bilimleri Fakültesi
ile Muğla Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi arasında gerçekleştirilen akademik
işbirliği anlaşması çerçevesinde, program sorumlulukları Prof. Dr. Jens Peter Köster
ile Yrd. Doç. Dr. Volkan Coşkun tarafından bir proje başlatılmıştır. Bu çalışmada
amaçlanan Anadolu ağızları ve Çağdaş Türk lehçeleriyle ilgili bir ses arşivi kurulması
ve fonetik araştırmaların laboratuar ortamında gerçekleştirilmesinin sağlamasıdır. Batı
ülkelerinde, bilhassa Almanya’da fonetik konusunda ilmi laboratuarlarda sesler
incelenebilmektedir. Ses analizleri, mükemmellik kazanan kayıt ve analiz araçları
sayesinde gerçekleştiril- mektedir. Bu tür çalışmalarda

sonograflar,

kimograflar,

spektroflar gibi araçlarla yapılan incelemeler laringaskop, palatogram vb.nin verilerini
tamamlar. Bu laboratuar sayesinde söz, matematik olarak incelenmektedir. Günümüzde
bütün Avrupa ülkelerinde fo- netik laboratuarı vardır. Bu laboratuarlarda ses ve ağız
çalışmalarına paralel olarak dil ve ağız atlaslarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar
9

Ahmet Caferoğlu, (1994) Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme II., Ankara Ünv. Basımevi, yay
no: 587, Cilt II Ankara, s: 75-103
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da yapılmaktadır. Günümüzde gelişmiş batılı ülkelerin hepsinin birer dil atlası mevcut
olduğu gibi, bütün Avrupa’nın genel bir dil atlası da mevcuttur ve modern olarak bu
atlasların hazırlanışı, ortalama olarak 40 sene önceye dayanmaktadır.
Fonetik laboratuarlarında öncelikle yapılması gereken çalışmalarda biri de söyleyiş
sözlüğünün hazırlanmasıdır. Bu sözlüğün hazırlanması ile, standart Türkçe’deki
kelimelerin seslerinin bütün nitelik ve niceliklerinin tespit edilmesi, milli ve milletler
arası mukayeseli çalışmalarda

büyük

kolaylıklar sağlayacaktır. Türkçe bilmeyen

yabancı bir bilim adamının,Türkçe’nin söyleyiş sözlüğü sayesinde Türkçe’nin fonetiği
ve fonolojisiyle ilgili araştırmalar yapması mümkün olacaktır.10
Ne var ki, bu durumda kaynak kişilerin hızla kaybolduğunu göz önüne alarak en
ücra köşelere kadar metin derleme konusunun bir an önce tamamlanması
gerekmektedir.
Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu ile başlayan bu akademik ağız çalışmaları Prof Dr.
Zeynep Korkmaz, Prof Dr Selahattin Olcay, Doç Dr. Mecdut Mansuroğlu, Doç. Dr.
Turgut Günay, Prof Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Prof Dr.
Efrasiyap Gemalmaz gibi önemli şahsiyetler ile devam etmiştir ve bu çalışmalara her
gün yenileri eklenmektedir.
Türk Dil Kurumu ağızlar konusunda son yıllarda oldukça yoğun bir yayın dönemi
ne girmiş bulunmaktadır. 1983 yılından sonra basılan eserler arasında Kütahya ve
Yöresi Ağızları11, Erzurum İli Ağızları12, Erzincan ve Yöresi Ağızları, Diyarbakır
Ağzı, Urfa Merkez Ağzı13, Keban - Baskil-Ağın ve yöresi Ağızları, Zonguldak-BartınKarabük İlleri Ağızları, Irak Türkmen Türkçesi(Kerkük Ağzı)14, Edirne İli Ağızları15
nın yanında, Bilecik ili, Söğüt İlçesi ve Köyleri Ağız Araştırması, Çorum İli Osmancık
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Volkan Coşkun, “Fonetik ve Fonetik Laboratuarları” Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu, TDK Başkanlığı, Konferans, 8Aralık !999
11
Tuncer Gülensoy(1988): Kütahya ve Yaöresi Ağızları, TDK yay. No:536 Ankara
12
Efrasiyap Gemalmaz (1995): Erzurum İli Ağızları C.I. II. III. TDK Yay. No: 588 Ankara, Ankara
Üniversitesi Basımevi
13
Özçelik S. (1997): Urfa Merkez Ağzı, TDK Yay. No: 666 Ankara, Yükseköğretim Kurulu
Matbaası
14
Hidayet Kemal Bayatlı (1996): Irak Türkmen Türkçesi, TDK. Yay. No: 664, Ankara, Bizim Büro
Basımevi
15
Emin Kalay (1998), Edirne İli Ağızları, TDK Yay. No: 694 Ankara. Yükseköğrenim Kurulu
Matbaası
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İlçesi Danişmend Köyü Ağzı, İzmir İli Torbalı İlçesi Ahmetli Köyü Ağzı, Yenice Köyü
Ağzı, Göktepe Köyü Ağzı gibi çeşitli yüksek lisans ve bitirme tezleri yayımlanmıştır.
Bu tip yöresel çalışmaların sonucu olarak da “Anadolu Ağızlarında İsim Çekim
Ekleri”16, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması”17gibi bol malzeme gerektiren ve
mukayese yoluyla oluşturulan eserler bilim dünyasına

kazandırılmaktadır. Bundan

sonraki aşama elbette ki bir dil atlasının oluşturulması olacaktır. Dil atlasları dil tarihi
etnografya araştırmalarında kullanılan önemli kaynaklardır. Bir milletin kültür ve
yerleşme tarihi hakkında heyecan verici ip uçları bu

atlaslar

sayesinde meydana

çıkmaktadır. Türkiye Türkçesi’nin atlası henüz hazırlanmamıştır ancak, böyle bir
çalışmaya başlanmak üzeredir.18

BERGAMA’NIN TARİHİ
Uygarlık Tarihi’nin en eski yerleşimlerinden biri olarak öne çıkan Bergama ya
da antik söylemiyle Pergamon , tarih öncesinden itibaren, İon, Roma, Bizans, Selçuklu,
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar, uzunca bir tarihi sürece sahiptir.
Keramik buluntulardan bölgeye Arkaik Dönem’den beri yerleşildiği anlaşılmışsa
da bu döneme ilişkin kalıntıya rastlanmamıştır.19
Tarihteki adı Pergamon ya da Pergamos “kale” anlamını taşır ve kökeni Hellen
öncesi Luwi dilinden gelir.
Antik adıyla Pergamon şehrinin ilk yerleşim alanı Akropol’dür. Pergamon,
Lidya ve Pers egemenliğinden sonra M.Ö. 283’ten itibaren ise 150 yıl boyunca Batı
Anadolu’ya hükmetmeyi başarmış, Helenistik dönemin en önemli ve gelişmiş kültür ve
tica- ret merkezi olmuştur.

16

Ahmet Buran (1996): Anadolu Ağızlarında İsim Çekim (Hal) Ekleri, TDK Yay. No: 660 Ankara
Leyla Karahan (1996): Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması TDK Yay. No: 630 Ankara, Alıç
Ofset Matbaacılık
18
Leyla Karahan (1999): Azerbaycan Dialektoloji Atlası Hakkında, Türk Dili, TDK , sayı: 567,
s.185-189
19
Yurt Ansiklopedisi s. 4435
17
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Helenistik Dönemde krallık merkezi olan Bergama özellikle II. Evmenes
(İ.Ö. 197-159) döneminde en parlak yıllarını yaşamıştır. İ.Ö. 133’te Kral III. Attalos’un
vasiyetiyle Roma Devleti’ne devredilen Bergama Roma İmparatorluğu’nun Asia Eyaleti
baş kenti olmuştur. bu dönemde eski önemini yitiren kent, İmparator Hadrianus
(İ.S.117-138)zamanında

yeniden

parlamıştır.Hıristiyanlığın

yayılmaya

başladığı

sıralarda Bergama’da birtakım dinsel yapıların varlığı kanıtlanmıştır.20
Hıristiyanlığın yayıldığı yerlerden biri olan Bergama Bizanslılar zamanında
önceleri Efes’e bağlı bir piskoposluk iken daha sonra metropolitlik oldu. 716’da
Mesleme b. Abdülmelik kumandasındaki Emevi kuvvetlerinin hücumuna uğradı ve
akropol ele geçirildi. Bir yıl kadar burada kalan ordunun geri çekilmesinden sonra
yeniden Bizans hakimiyetine girdi. XII. yüzyılda Türkmen akınlarına sahne oldu. 1113
yılında Türkler şehir civarında göründüler, hatta bazı

kayıtlara göre de

şehri

fethettiler. Türkmen hücumları karşısında Bizans İmparatoru Manuel Komnenos
tarafından tahkim edilen yerlerden biri de Bergama idi.21
İzmir ve Efes’e uzanan önemli bir güzergah üzerinde bulunması sebebiyle
Haçlılar’ın geçiş yerlerinden biri olan Bergama, IV. Haçlı Seferi sırasında bir müddet
işgal altında kaldı. 1302’de Bizanslılar tarafından terk edilen şehir bundan az sonra bu
bölgede faaliyet gösteren Karesioğulları’nın

eline geçti. Karesi Bey’in ölümü ile

Karesi beyliği Balıkesir ve Bergama olmak üzere ikiye ayrıldığında şehir ve yöresi
Yahşi Han’ın idare sinde kaldı, hatta buraya Yahşi-ili dahi dendi. Onun zamanında
1333’te şehre gelen İbn Battuta buranın harap bir belde olduğunu , fakat son derece
müstahkem kalesinin bulunduğunu belirtir. Yahşi Han’ın ölümünün ardından ,
muhtemelen 1341’den hemen

sonra Bergama Osmanlılar tarafından alındı. Timur

Ankara Zaferi’nden sonra Bursa - Edremit yoluyla İzmir’e yürürken Bergama’ya geldi
ve bir müddet burada kaldı. Şehrin özellikle .Menemen-İzmir’e inen yol üzerinde
bulunması , askeri ve stratejik önemini bu dönemlerde de arttırmakta idi.
XV. ve XVI. yüzyıllarda ticari yönden gelişmiş dokumacılık, dericilik gibi
meslekler önem kazanmıştır.

20
21

Yurt Ansiklopedisi s. 4435
İslam Ansiklopedisi, s. 493
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XVII. yüzyılda gelişmesini sürdürdüğü anlaşılan Bergama, Cihannüma’ya
göre büyük bir kaleye sahip olup kalenin eteklerinde sağa sola doğru genişlemiş bir
şehirdi; birçok cami ve mescid ile han ve hamamı vardı. Bir mahallesi eski su yolu
üzerinde bulunduğundan ve altı boş olduğundan,“ne yerde ne gökte” adıyla anılıyordu22
ki aynı bilgiler 1837’de buraya gelen Ch. Texier tarafından da tekrarlanmıştır. 1837’de
veba salgınının baş gösterdiği Bergama, 1847’de uğradığı sel felaketiyle sarsıldı.
1853’teki yangın da bütün çarşıyı ve evleri kül etti.
1919’da Yunan işgaline uğrayan Bergama

1922’de

kurtarıldı. Cumhuriyet

döneminde İzmir’e bağlı bir kazanın merkezi oldu.23
Hekim Galinos gibi eskiçağların çok tanınmış bir şahsiyetinin, Bergamalı
Yusuf, Kafiyeci Mehmed Muhiddin , şair Sarı Kemal, Bergamalı Kadri Efendi,
Bergamalı İbrahim,Bergamalı Cevdet gibi Osmanlı ilim ve kültür adamlarının yetiştiği
Bergama’da antik çağların muhteşem abidelerinin(akropol,Athena kitaplığı, saraylar,su
yolları) yanı sı- ra birçok Türk-İslam eseri de yer almaktadır.

COĞRAFİ KONUMU
Ege bölgesinde İzmir’in turistik bir ilçesi olan Bergama Çandarlı körfezine
dökülen Bakırçay’ın suladığı havzada yer almaktadır.24 39 derece 07 dakika kuzey
enlemi ve 27 derece 12 dakika doğu boylamı arasında yer almaktadır.25 Kuzeyinde
Madra dağı ve Kozak yaylası; güneyinde Yuntdağı yer alır. Graben özellikli ova 3200
km kare bir alana sahiptir. Bakırçay havzası; güneyinde yer alan ve Hermos(Gediz)
nehrince sulanan havza gibi denize büyük cephe veren bir bölge değildir. Önündeki
Kara dağı nedeniyle kapalı bir iç bölge konumundadır. Pergamon yerleşiminin
çekirdeğini teşkil eden 335m rakımlı Kale dağı ; selinos (Bergama) ile Ketios (Kestel)
çayları arasındadır.26

22
23
24
25
26

Katip Çelebi, Cihannüma, s.659
İslam Ansiklopedisi, s. 494
Bülent Şahin, Anadolu Tarihinde Bergama, Bergama: 2004. s.8
Eyüp Eriş(1979), Bergama Uygarlık Tarihi, Bergama Belediyesi Kültür Yayınları
Şahin, s.8
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Antik dönemde Pergamon’un deniz ile bağlantısı Elaia körfezindeki (Zeytindağ)
liman aracılığı ile olmaktaydı. Bugün Yeni Şakran - Kazıkbağlar aksında izleri bulunan
liman yerleşmesi Kaikos’un getirdiği alüvyonlar nedeniyle dolmuştur. 27
Bergama, Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olup kendine toplam 114 köy ve
5 belde bağlıdır.

İKLİMİ
Yazları sıcak ve kurak , kışları ılık ve yağışlı Akdeniz iklimi egemendir. Gündüz
ve gece arasında sıcaklık farkı 15-20 derece arasındadır. Rüzgarlar yaz ve kış kuzeyden
yıldız, kuzeydoğudan poyraz, kuzeybatıdan karayel şeklinde eser. Lodos ve batı
rüzgarları yağmur getirir. Yıllık yağış tutarı 600 milimetre küp civarındadır.

NÜFUSU

2000 yılı genel nüfus sayımına göre toplam nüfusu 106.536’dır. Bu nüfusun
52.173’ü merkezde, 54.363’ü belde ve köylerde yaşamaktadır.

BELDELER
Bergama merkez, Zeytindağ, Yuntdağ, Göçbeyli, Turanlı, Kozak

KÖYLER
Ahmetbeyler, Akçenger, Alacalar, Ahlatlı, Alibeyli, Armağanlar, Atçılar,
Avunduk, Avunduruk, Ayvatlar, Aziziye, Aşağıbey, Aşağıcuma, Aşağıkırıklar,
Aşağıılgındere, Balaban, Bayramcılar, Bekirler, Bozköy, Bozyerler, Cevaplı, Çakırlar,
Çaltıkoru, Çalıbahçe, Çamavlu, Çamköy, Çamoba, Çeltikçi, Çitköy, Çobanlar,
Çürükbağ, Dağıstan, Demircidere, Dereköy, Doğancı, Durmuşlar, Eğiller, Eğrigöl,
Ferizler, Gaylan, Göbeller, Gökçeyurt, Gültepe, Güneşli, Hacıhamzalar, Hacılar,
27

Şahin, s.8
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Halilağalar, Hamzalısüleymaniye, Hisarköy, İkizler, İncecikler, İneşir, İsmailli,
Kadıköy, Kaleardı, Kaplan, Kaplanköy, Kapıkaya, Karahıdırlı, Karalar, Karaveliler,
Katrancı, Kaşıkçı, Kocahaliller, Kocaköy, Koyuneli, Kozluca, Kurfallı, Küçükkaya,
Kıranlı, Kırcalar, Kızıltepe, Mahmudiye, Maruflar, Muratlar, Narlıca, Okçular, Oruçlar,
Ovacık, Öksüzler, Örenli, Örlemiş, Paşaköy, Pireveliler, Pınarköy, Rahmanlar,
Sağancı, Sarıcalar, Sarıcaoğlu, Sarıdere ,Seklik, Sindel, Süleymanlı, Tavukçukuru,
Teğelti, Tekkedere, Tepeköy, Terzihaliller, Topallar, Tırmanlar, Üçtepe, Ürkütler,
Yalnızdam,

Yalnızev,

Yeniler,

Yerlitahtacı,

Yortanlı,

Yukarıada,

Yukarıbey,

Yukarıcuma, Yukarıkırıklar, Zağnos
Bu köyler arasından özellikle Ahlatlı, Armağanlar, Durmuşlar, İncecikler,
İsmailli, Kaplan, Kızıltepe, Örlemiş, Yalnızdam, Yalnızev köyleri Yörük köyleri olup
incelememizin gerçekleştiği köylerdir.

YÖRÜKLER
Anadolu ve Rumeli’de göçebe olarak yaşayan, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan
ve mevsimlere göre ova veya yaylalarda kurdukları çadırlarda oturan Oğuz Türklerine
Yörük denir. Bunlara, Türkmenler adı da verilir. “Cesur, muhârip, iyi yürüyen, eli ayağı
sağlam” gibi mânâları

ifade eden “Yörük” kelimesi yerine, “yürük” kelimesi de

kulanılır. Umumî olarak konar-göçer hayat yaşayan bütün topluluklar için kullanılan
bu isim, daha çok göçebe Oğuz boyları için alem (özel isim) olmuştur. Orta Asya’dan
Anadolu ya göç eden Türkmen topluluklarının göçebe yaşamı yeğleyen ve yalnızca
koyun yetiştirenleri, büyük olasılıkla 13. yüzyılda Yörük olarak anılıyordu.
On birinci yüzyılda Orta Asya’dan göç eden ve göçebe hayat yaşayan Oğuzlar,
İran’dan geçerek, Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu’ya geldiler. Burada da eski
hayat tarzlarını aynen devam ettirdiler. İlk zamanlar Türkmen adıyla anılan Oğuzların
bir kısmı yerleşik hayata geçti. Anadolu’nun İslâmlaştırılıp Türkleştirilmesi
sırasında,Oğuz boyları, Anadolu’nun her tarafına yayıldı. Bir kısmı yerleşik hayata
geçerek Türkmen adını aldı, bir kısmı da göçebe hayatını sürdürüp Yörük ismiyle
anıldı.

9

Anadolu Selçukluları ve beylikleri dönemlerinde, Yörüklerden, askerî güç
olarak faydalanıldı. Selçuklular ve Osmanlılar, Yörükleri sistemli bir şekilde toprağa
yerleştirmeye çalıştılar. Orhan Gazi ve Yıldırım Bayezıd devirlerinde, geçitlerin,
derbentlerin

korunması,Yörüklere

yaptırıldı.

Yörükler

Osmanlı

imparatorluğu

ordularında genellikle geri hizmetlerde kullanılırdı. 25′i yamak 5′ i eşkinci olmak
üzere 30 kişilik ocak şeklinde tımara sahiptiler.
Osmanlıların Rumeli’ye geçişinden sonra, Yörüklerin önemli bir bölümü de
Rumeli’ye göç ettirildi. Sultan Birinci Murad Han zamanında, Saruhan’dan, Serez
taraflarına kalabalık gruplar hâlinde sevk edilen Yörükler, iskân edildikleri yeni
bölgelerde, yabancı unsurlar arasında bir dayanak noktası teşkil ettiler ve ileride
yapılacak fetihlere yardımcı oldular. Yörüklerin Rumeli’ye geçirilmeleri, Yıldırım
Bayezid Han devrinde daha yoğun bir şekilde devam etti.
Sultan İkinci Murad Han ve Fatih Sultan Mehmed Han zamanlarında, yeni
fethedilen yerlere, çok Yörük nüfus nakledildi. Fatih Kanunnâmesi’nde Yörüklere,
diğer ahaliye göre bazı vergi muafiyetleri tanındı. Fatih Kanunnamesi’nde,Yörüklerin,
ağnam (koyunlar) resmî mükellefi ve askerlikle mükellef oldukları belirtildi. Orduda
yardımcı kuvvet olarak vazife alan Yörükler, Kanuni devrinden itibaren, daha çok imar
ve muhafaza hizmetlerinde kullanıldı. Bulundukları coğrafî mevki itibariyle çeşitli
hizmetler gören Yörükler, sahillerde gemi malzemesi temini ve gemi yapımında;
derbentlerde ve ana güzergâhlarda yol emniyeti, tamir, muhafaza, köprü inşası ve
menzillere ahire toplanması ve korunmasında; madenlerde, ordunun nakliye işlerinde
ve devletin

kalelerinin onarımlarında da istihdam edildiler. Yörüklerin, geçtikleri

yerlerde kalabilecekleri, yaylak ve kışlak alanları belirlendi.
Yörüklerin Rumeli’ye geçirilmesi ve fethedilen yerlere yerleştirilmesi, daha
sonra Osmanlı

Devletinin umumî bir siyaseti

oldu. Ancak, sonraki devirlerde,

Yörüklerin Rumeli’ye yerleştirilmesi yavaşladı. Fakat 18. yüzyılın sonlarına kadar
devam etti. Bu göçlerin bir kısmı, isteğe bağlı olduğu gibi, bir kısmı ise devlet siyaseti
doğrultusunda mecburî olmuştur
Anadolu’da baş gösteren Celali İsyanları ve

neticesinde meydana gelen iç

çalkantılar ve ekonomik buhranlar, Anadolu’ daki Yörüklerin düzeninin bozulmasına
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yol açtı. Bu karışıklıklar, Yörük camiasına da sirayet etti. Devlet, bu yüzden, Yörükler
üzerindeki idarî otoriteyi sağlamak ve doğabilecek zararları önlemek için, onları
mecburî yerleşmeye tâbi tuttu. Mecburî iskânın gayesi, göçebe hayat tarzı sebebiyle
Yörüklerin, yerleşik halka zarar

yapmalarını

önlemek, harap ve boş olan

iskân

merkezlerinin imar edilmesini, ekilmeyen toprakların işlenmesini temin etmek, devlet
tarafından kontrol edilmesi zor olan eşkıya gruplarına karşı bir emniyet unsuru olarak
set vazifesi görmelerini sağlamaktı.
1683 Viyana Seferi'nin mağlubiyetle sonuçlanması, Rumeli ve Anadolu ’ da,
geniş çapta aşiret hareketleri ve eşkıyalık hadiselerine sebep oldu. Köprülüzâde Fazıl
Mustafa Paşa'nın sadrazamlığı sırasında, 1691 senesinde, Yörükleri tamamen iskân
etmek için harekete geçildi.
Rumeli’deki Yörükler, “Evlad-ı Fatihan” adı altında yeni bir teşkilata tâbi tutuldu. Bunlardan, askerî maksatlarla faydalanılmaya çalışıldı. Anadolu’daki Yörükler ise,
bilhassa Hama, Humus, Rakka ve Halep bölgelerine yerleştirilmek suretiyle, Aneze ve
Şammar aşiretlerinin baskınları önlenmeye çalışıldı. 18 Mart 1692 tarihli bir ferman ile,
Anadolu’nun çeşitli vilayet ve sancaklarından, muhtelif yörük aşiretlerine mensup yetmiş kadar oymak yerleştirildi. Bu aşiretlerin, yerlerini terk etmemeleri için de, Adana
ve Maraş taraflarında, derbent mahallelerine Yörükler yerleştirildi.1720 senesinde, Şam
vilayetine bağlı bazı sancaklar Yörükler yerleştirilmek suretiyle, Türk nüfusu yönünden
takviye edildi.Bazı Yörük oymakları da, kendi yaylak ve kışlaklarında iskâna tabi
tutuldular. 1693 senesinde, Kayseri vilayetine bağlı Zamantı ve Pınarbaşı yaylaları,
1728’de Zamantı Irmağının etrafındaki harabe köyler, bu bölgede yaylak- kışlak hayatı
yaşayan Yörüklere tahsis edildi. Ayrıca Kozan Dağındaki Yörükler, Çukurova’ya, Orta
Toroslar daki kalabalık Yörük cemaatleri İçel, Antalya ve Isparta bölgelerinde dağınık
halde bulunan Yörükler ise, Taşeli yaylaklarına yerleştirildiler. Bu arada,

Orta

Anadolu’ya (Çi -çekdağı, Nevşehir, Niğde)Yörük iskânı yapılırken, Teke, Hamid,
Beyşehir, Alanya ve Akşehir Yörüklerinin de uygun yerlere yerleştirilmeleri için, 1732
senesinde ferman çıkarıldı. Ayrıca doğudan batıya uzanan Toros Dağlarının iç ve dış
kısımlarında yeni ku- rulan birçok kasaba ve nahiyelere de, çeşitli yörük cemaatleri
yerleştirildi. İçel ve Alanya bölgesinde yaşayan bazı Yörükler, Kıbrıs Adasına
gönderildiler.
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On dokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren, Yörüklerin iskânı, daha düzenli
olarak yapılmaya başlandı. Vilayetlerine Yörük iskân edilecek valiler, yaylak ve
kışlaktaki Yörükler üzerine iskân nazırı tayin ederek, onları disiplin altına almaya
çalıştılar. Tanzimat'tan itibaren de boş araziler ve terk edilmiş yerler, iskân sahası olarak
seçildi. Bu şekilde iskân için Bursa, Sivas, Ankara, Konya ve Aydın eyaletleriyle
mülhakatı(bağlı yerler) seçildi. Yörüklerin iskânı için tertip edilen Fırka-i Islahiye,
Adana Halep, Maraş ve Ayıntab'da (Anteb) yeni kasabalar da kurmak şartıyla pek çok
Yörük cemaatini iskâna tâbi tuttu.
Yörükler,Divan-ı

Hümayun’dan

beratlı

çeribaşılar

tarafından

yönetilirdi.

Bulundukları yerlerin kadılarının verdiği cezaları da çeribaşılar uygulardı. Yörüklerin
geçtikleri yerlerde ne kadar kalabilecekleri, hangi yolları kullanabilecekleri, yaylak ve
kışlak alanları belirlenmişti.28 Yörüklerin isimleri ve onlarla ilgili kanunî hükümler, ilk
defa Fatih Kanunnâmesi ’ nde yer aldı. Buna göre kurulan yörük teşkilatı, idarî ve
askerî maksatlara uygun şekilde düzenlendi.Fatih Kanunnâmesi’nde,Yörüklerin, sefere
çıktıklarında her türlü teçhizatı kendilerinin temin etmeleri ve avârızdan muaf
tutulmaları ve sefere çıkanların ertesi yıl çıkmamaları kanun hâline getirildi. Ancak,
Yörüklerle ilgili kanunnâme Kanunî

devri

ortalarına doğru tamamlandı. Hasılatı,

devletin hazine defterlerinde yazılı ve muayyen zeamet birliklerine çevrilen Yörükler,
seraskerlik adı altında bir takım gruplara ayrıldı.
Bunların başında, Yörüklerin arasından seçilerek bir berat ile tayin edilen
“serasker” (yörük reisi) bulunurdu. Yörük seraskerlikleri, kendi aralarında ocaklara
taksim olunmuşlardı. İlk zamanlar yirmi beş kişi bir “ocak” sayılırken, sonradan
ocağın sayısı, otuza çıkarıldı. Bu ocakların her birinden beş kişi, sefere gitmek veya
devlet hizmetini görmek üzere“eşkinci” olarak ayrılır, ocakta kalan diğer yirmi beş kişi
de “yamak” olurdu. Eşkinci olarak seçilen bu beş kişinin, sefer ve divan-ı hümayuna
hizmet masraflarını, altı aylık müddetle ve ellişer akça olmak üzere yamaklar karşılar,
buna mukabil avârız-ı dîvâniye vergisinden muaf tutulurlardı. Yörükler, Yörük tarzı
hayatı devam ettirirlerse, kendi hayat düzenlerine göre ayarlanmış bir kısım vergileri
verirlerdi. Onlardan, hiçbir surette, diğer halktan alınan vergi alınmazdı. Ancak
28
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Yörükler, tabiî hayatlarını bırakır da, ziraî hayata geçerlerse reaya kaydolunurlar, diğer
halkın verdiği vergileri öderlerdi.
Yörüklerin yaşadıkları mıntıkalarda, köyler, mezralar ve yurtlardan meydana
gelen kazalar kurulmuştu. Yörükler için cazip bir hâle getirilen kazalarda, Yörüklerin
kazâî (adlî) meselelerini hal için, bir kadı bulunurdu.Kadılar, aynı zamanda, Yörüklerin
sahip oldukları hayvanların tahrirleriyle, sefer sırasında orduda ikmal ve nakliye
işlerinde vazife alacak olanların isimlerini ve kira bedellerini de tespit ederdi.
Anadolu’da, bu şekilde kurulan birçok yörük kazası vardı.
Bugün, Yörüklerin tamamı yerleşik hayata geçmişlerdir.Ancak, eski hayat
tarzlarını devam ettiren ve yaylak - kışlaklarda göçebe olarak yaşayan Yörükler,
Toroslar'da hâlâ mevcut- tur. Günümüzde Yörüklerin çoğu Toroslar’da , bazısı da Batı
Anadolu’da yaşamaktadır. Bunlar hayvancılığın yanı sıra halıcılık, kilimcilik, demircilik
ve benzeri el sanatları ve tarımla uğraşmışlardır. Çoğu alevidir.29
Yörükler, Orta Asya’dan getirdikleri gelenekleri devam ettiriyorlardı. Hayatları,
belli kaidelere bağlanmıştı. Bu kaideler, daha çok, örfe bağlıydı. Yazları serin olan
yaylalarda, kışları ise sıcak veya ılık kışlaklarda geçiren Yörüklerin, yaylalara gidiş
gelişleri, belli bir düzen içinde yapılırdı. Bu gidiş gelişler, belli yollardan olurdu.
Yaylağı ve kışlağı olmayan Yörükler de otlak kiralarlardı. Yörüklerde yaylaklar,
oymakların malı sayılır, o oymağa mensup olan herkesin hayvanları, burada serbestçe
otlardı. Yaylak veya kışlaklardaki evler ve çevrelerindeki küçük bahçeler, şahıslara aitti.
Çadırların ve küçük bahçelerin bulunduğu yere, “yurt yeri” denirdi. Bir oymağın
hayvanlarının, diğer oymakların hayvanlarına karışmasını önlemek için, hayvanlara
“dökün, dövme” veya “döğme” adı verilen damgalar vurulurdu. Hayvanların kulakları,
belli şekillerde çentilerek de, diğer oba hayvanlarından ayrılırdı. Bu işaretlere “en” adı
verilirdi. Koyun, keçi, sığır ve deve gibi hayvanlar besleyen Yörükler, yaylak ve
kışlaklarda buğday, arpa, mısır ve bazı sebzeleri yetiştirirlerdi. Süt mâmulleri ve et,
temel gıdalarını teşkil ederdi. Giyim ve ev eşyalarını, kendileri dokurlardı. Bununla
beraber, kapalı bir ekonomiye sahip olmayıp, köy ve kasabalardaki pazarlara inerler,
ürünlerini satarak kendi ihtiyaçlarını satın alırlardı. Develeriyle, şehirler arasında yük
29
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taşırlardı. İstanbul gibi büyük şehirlere, buğday ve benzeri tüketim maddelerini,
develeriyle, Yörükler taşırlardı. Keçi besleyen Yörükler, kıldan yapılmış çadırlarda,
diğerleri ise keçeden yapılmış çadırlarda otururlardı. Evi andıran yörük çadırlarında,
oturma, yatma ve yemek pişirme için bölümler vardı. Çadır, orta direğin etrafına
sıralanmış 5-9 direk üzerine kurulurdu. Büyük çadırlarda, binek hayvanlarının
bağlandığı bölüm dahi bulunurdu. Çadırın oturma bölümü, Yörük kilimleriyle döşenir,
kenarlarda minderler bulunurdu. Çadırda, herkesin oturacağı yer belliydi.
Yörüklerin idarî teşkilatlanmaları, oba, oymak, boy ve ulus şeklindeydi. Yaylak
ve kışlaklarda, bir soyun yaşadığı alana “oba” denirdi. Bu terim, zamanla kaybolmuş ve
yerini mahalle kelimesi almıştır. Bir veya iki oba halkına “oymak” denirdi. Oymakların
başında, “kethüda” bulunurdu. Yörükler, buna, “kâhya” derlerdi. Birkaç oymağın
birleşmesinden meydana gelen topluluklara, “boy” adı verilirdi. Boyun başında
“boybeyi” bulunurdu. Boy beylerine daha sonra, “yörük başbuğu” adı da verildi. Birkaç
boyun birleşmesinden “ulus” meydana gelir, bunun başkanlarına “ulusbeyi” denirdi.
Arı duru bir Türkçe konuşan ve zengin bir folkloru bulunan Yörüklerde, an'ane
ve geleneklere bağlılık vardı. Yörüklerin göçleri, belli esaslara bağlanmıştı. Yaylaklara
göç, bahar aylarında olurdu. Oymak veya boy beyleri, göçün gününü önceden tespit
ederek herkese duyururdu. Göç günü gelmeden önce, gerekli hazırlıklar yapılırdı.
Önceden bildirilen gün gelince, bütün eşyalar develere yüklenir, üzerine kilimler
atılırdı. Develerin alınlarına süs, küçük ve büyük çanlar takılırdı. Kervanın önünde, yeni
elbiselerini giymiş, elinde kirmanı ile yün eğirerek bir gelin giderdi. Çevrede, ata binmiş
genç erkekler, silah atarak, at sürerek yayla yoluna yürürlerdi. Boyun çocukları,
kadınları ve genç kızları, hayvan sürülerinin önünde veya yanında yürürlerdi. Uzun
yolculuktan sonra yaylağa varılır, yerleşilirdi. Sonbaharda da buna benzer merasimle
yaylaktan göç edilirdi. Yörüklerin nişan, düğün, bayram ve sünnet zamanlarında
uyguladıkları, buna benzer merasimleri vardı.
Yörüklerde aile yapısı, daha çok erkek hakimiyetine dayanırdı. Yörüklerde esas
evlilik şekli, tek evliliktir. Umumiyetle, evlenen çocuklar, babayla birlikte yaşardı. Bu
yüzden, büyük aileler meydana getirirlerdi. Yörükler, amca kızı, dayı kızı, amca ve
teyze kızı gibi yakın akrabayla da evlenirlerdi.
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Yörüklerin, bir kısmı bugün de devam eden, nişan ve düğün âdetleri şöyleydi:
Oğlu evlenme çağına gelen yörük ailesi, kendisine uygun bulduğu ailenin
kızına dünür giderdi. Eğer olumlu cevap alınırsa, kız evinde kahve içilirdi. Bunun tersi
olursa, dünürcüler, hemen evi terk ederlerdi. Dünürcüler, uygun cevap aldıkları zaman,
oğlan evi tarafından hazırlanan ve beraberlerinde getirdikleri şerbeti içerlerdi. Uygun
cevap alınıp, söz kesildikten sonra, “beylik” ismi altında, oğlan tarafından seçilen
kadınlar, kız evine giderler ve kıza nişan takarlardı. Nişanlar, elbise, altın, gümüş gibi
ziynet eşyalarıydı. Söz kesiminde, oğlan tarafından kızın babasına veya velîsine bir
miktar para verilirdi. İslâm dinine göre alınmasının haram olduğu bildirilen bu paraya
“başlık” adı verilirdi. Oğlan tarafı, kızın elbise, mutfak ve diğer eşyalarını aldıktan
başka, kızın akrabalarına da uygun hediyeler alırdı. Bunun ismine “yol” denirdi. Kız,
başka köyden gelecek olursa, oğlan babası davet edeceği köylerin her odasına ve her
oda sahibine ayrıca birer yol (dâvet hediyesi) gönderirdi. Bu yollar kâse, bardak, sahan,
şeker, kahve gibi şeylerdi. Oda sahipleri, düğüncüleri odalarına davet ederek yedirip
içirirler ve oğlan babasına düğün sahibiymiş gibi yardım ederlerdi. Odalara inen
misafirlerin misafirliği, tamamen oda sahiplerine ait olurdu. Kız tarafı da davetçiler
çıkarırdı. Düğün başladığında, her iki taraf, konuklarına ikramlarda bulunurdu.
Kız evinde, kına gecesi yapılırdı. Gelinin gideceği gün, kız evinde hazırlanan ve
oğlan tarafından önceden kız evine gönderilen çeyizler, kapının önüne çıkarılırdı. Kız
evinden, yüzü alla örtülü olarak çıkarılan gelin, ata bindirilirdi. Çeyizler de yükletilip
oğlan evine götürülürdü. Oğlan evine götürülen gelinin, yollarda önüne sık sık çocuklar
tarafından ipler gerilir, çocuklara hediyeler verilerek geçilirdi. Gelini, güveyin evi
önünde, yengeler attan indirirdi. Gelin attan inmeden önce, güveyin yakın
akrabalarından biri, başına üzüm, şeker, arpa, buğday, para gibi şeyler serperdi. Gelin
attan ineceği sırada, oğlan babası davet edilir, geline hediye verir veya vaad ederdi.
Kaynana ve diğer yakınlar da, çeşitli hediyeler verirlerdi. Gelin attan indikten sonra,
güveyinin evine gider, çeyiz içinde ayrılmış olan ve “dürü” adı verilen bazı eşyalar,
davetlilere dağıtılırdı.
Damada törenle elbise giydirilirdi. Güvey, elbiseyi giydikten sonra, “sağdıç” adı
verilen, evli bir kimsenin evine götürülür, vaktin gelişine kadar, güveye her türlü şakalar
yapılır, güvey burada izin almadıkça yerinden kalkamaz, gülemez ve söz söyleyemezdi.
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Bundan sonra meclise köyün hocası gelirdi. Güveye, gerdeğe ait sıhhî ve dinî öğütler
verir, kendisine hayırlı bir evlilik için dua ederdi. Yatsı namazı kılındıktan sonra,
güveyi, arkadaşları evine götürürler, evin giriş kapısı önünde hoca tarafından dua
okunduktan sonra, arkadaşları tarafından vurulan birkaç yumruk arasında, güveyi eve
girerdi.
Ertesi gün kadınlar, gelini ziyaret ederler, bu ziyaret esnasında yapılan törene
“baş bağlama” veya “duvak açma” adı verilirdi. Bir hafta veya bir ay sonra damat,
gelinle beraber kayınpederin evine giderek, büyüklerin ellerini ve dizlerini öptükten
sonra, kayınpeder ve kayınvalidesini evine davet ederdi. Bu davet günü, kayınpeder de,
ayrıca bir gün için onları davet etmiş olur ki, buna “el öpme” denirdi.
Başkanlarına “Mir-i Yörükan” veya “Yörük beyi” denilirdi.Yörükler Anadolu’da
veya Rumeli ’de oturdukları bölgelerin adını aldıkları gibi kendi eski adları ile de
anılırlardı mesela Anadolu Yörüklerinin bazılarının belgelerde geçen adları şunlardır.
İçel Yörükleri, Alaiye

Yörükleri, Tekeli Yörükleri, Bursa Yörükleri Haruniye

Yörükleri, Maraş Yörükleri, Ankara Yörükleri,

Eğridir Yörükleri, Araç Yörükleri,

Taraklı Yörükleri, Ziyle Yörükleri, Karaca Yörükleri, Murtana Yörükleri, Tartar
Yörükleri, Karayahşili Yörükleri, Nacaklı Yörükleri, Nasırlı Yörükleri, Eski Yörük,
Toraman Yörükleri, Tacirli Yörükleri, Tor Yörüğü, Rumeli Yörüklerinin adları ise
şöyledir: Tanrı dağı Yörükleri, Naldöken Yörükleri, Kocacık Yörükleri, Ofcabolu
Yörükleri, Vize Yörükleri,
Yörükler, Atlı-Göçebe Türk kültürüne uygun yaşantılarını diğer bir çok Türk
topluluğuna göre daha uzun süre devam ettiren ve yerleşik düzene nisbeten yakın
zamanlar da geçen Türk topluluklarından birisidir.
Bu hayat tarzının onların karakterlerine yansıyan ve onların temel özellikleri
haline gelmiş bir takım hasletleri vardır. Mesela Yörükler hoşgörülü insanlardır.Sürekli
olarak yer değiştirirler ve farklı anlayışa sahip bambaşka yaşantı tarzları olan insanlarla
sürekli olarak karşılaşırlar. Bu durum onların daha toleranslı insanlar olmasını sağlar
çünkü onlarla barış içinde yaşamanın tek yolu hoşgörüden geçer. Kendi hayat tarzlarını
korumanın başkalarının hayat tarzına saygı duymakla mümkün olduğunu görmüşlerdir.
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Yörükler yardımsever insanlardır. Yüksek yaylalarda çarşı pazardan uzak
yaşadıkları için ihtiyaç duydukları şeyleri yine başka Yörüklerden karşılamak
zorundadırlar. Bu mecburiyet onlara imece sistemini ve paylaşmayı çok iyi öğretmiştir.
Çalışkandırlar. Hayatlarını yaylalarda sürdürmek, ve daha rahat yaşamak için
ihtiyaç duydukları şeyleri kendileri üretmek zorundadırlar. Bu yüzden her Yörük obası
aslında bir tür entegre fabrika gibi çalışır.Peynir, yağ, yoğurt yaparlar. Koyunlarından
yün elde ederler. Bu yün ile kilim, halı, çadır çulu, pantolonluk kumaş dokurlar, kazak,
eldi- ven, çorap gibi giysiler örerler. Deriyi işler,post, çarık, çanta, peynir tuluğu
yaparlar. Kısacası her Yörük obası bağımsız bir ekonomik birimdir.
Yörükler temiz insanlardır.Bir kere hep su başlarında konaklarlar.Bu sadece kendileri ve hayvanları için içme suyu teminine yönelik bir şey değildir. Temizlik de bu
seçimin en önemli sebeplerinden birisidir. Hijyen şartları göz önüne alındığında o
zamanların en sağlıklı ortamları mikropların yayılma riskinin en az olduğu yüksek dağ
başlarıydı.
Yörükler özgürlüklerine de düşkündürler.Özgürlükleri için tehlike olarak
gördükleri ev-bark, tarla - bahçe sahibi olma işine hiç meyletmemişler, Anadolu'nun
uçsuz bucaksız yaylalarında o pınar başı senin bu pınar başı benim dolaşıp
durmuşlardır. Yerleşmeleri için yapılan baskılara uzun süre direnmişlerdir.Yörükler bir
süreliğine de olsa yerleştirilseler dahi bir fırsatını bulup yine eski yaşantılarına
dönmüşlerdir.Çabalarının özeti şu dizededir:
Ferman padişahın, dağlar bizimdir.
Yörükler mensup oldukları Oğuz boylarına göre isim alırlardı:Kayı, Bayat ,
Karaevli, Yazır, Döğer, Dodurga, Yaparlı, Avşar, Kızık, Beğdili, Karkın, Bayındır,
Peçenek (Beçenek), Çavundur,Çepni, Salur, Eymir, Alavuntlu, Yüreğir, İğdir, Buğdüz
ve Kınık isimleri Yörük boylarına ait isimlerdir. Bugün Anadolu’daki birçok mezra, köy
ve kasaba, isimlerini bu yörük boylarının isimlerinden almışlardır. Yörükler,
umumiyetle Orta, Güney ve Batı Anadolu’da yerleşmişlerdi. Bugünkü, Sivas, Ankara,
Bolu, Kastamonu, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Afyon, Uşak, İzmir, Aydın Antalya,
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Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep ve Maraş illerinin
bulunduğu geniş bir sahaya yayılmışlardı. Büyük gruplar hâlinde yaşayan Yörükler,
ayrıca birçok tâli kollara ayrılmışlar ve çeşitli yerlere dağılmışlardı. Bunlardan Ankara,
Tokat, Kırşehir bölgesinde yaşayan Ulu-yörük topluluğu ve Ankara Yörükleri, Orta
Anadolu yaylalarında yaşamaktaydılar. Aydın, Honaz, Nif, Çeşme ve Bozdoğan
havalisinde Karaca-Koyunlu, Menteşe bölgesinde Oturak Barza, Güne Barza, Küre
Barza, İskender Bey, Kayı, Horzum, Kızılca-Yalınç, Bolu, Uluborlu, Tefenni ve Ereğli
civarında Bolu Yörükleri diye adlandırılan Yörükler yaşamaktaydı. Söğüt Yörükleri
diye anılan büyük bir topluluk, Bursa’daki Emir Sultan Evkafı reayası olarak, Söğüt,
Edincik, Balıkesir, Bursa, Bergama, Gönen ve İnegöl’e kadar yayılmışlardı. Kara-Keçili
Yörükleri, Söke; Boynu-İncelü Yörükleri, Nevşehir ve Aksaray; Kayı ve Çoban
Yörükleri, Manisa civarında dolaşıyorlardı. Kalabalık nüfusa sahip Danişmendlü
Yörükleri de, Aksaray, Kırşehir, Aydın ve Adana gibi geniş bir sahaya yayılmışlardı.
Biga ve çevresinde yaşayan Ağaca-Koyunlu Yörükleri ise, daha küçük bir cemaati
teşkil etmekteydi.
Anadolu’da dağınık bir durumda bulunan Yörükler, Rumeli’de daha teşkilâtlı ve
belli yerlerde yaşamaktaydılar. Rumeli’deki Yörükler, İstanbul’dan kuzeye doğru
Bender ve Akkerman’a kadar, Tuna’yı takiben Bulgaristan ve Sırbistan hudutlarına,
oradan da Selanik Çatalcasına kadar yayılmışlardı. Bu geniş saha içinde, sekiz grup
olarak defterlere kaydedilmiş olan Yörükler, daha sıkı disiplin altındaydılar.
Rumeli’deki Yörükler, Tekirdağ, Naldöken, Kocacık, Vize, Selanik, Ofçabolu
Yörükleri, Aktuğ ve Oktav Tatarları adlarını taşımaktaydılar.
Uzun müddet Rumeli’de kalan, fetihler sırasında Osmanlı ordularına yardımcı
olan bu Yörükler, zamanla azaldılar. Osmanlılar'ın,Rumeli’den çekilmeleri üzerine,
onlar da Anadolu’ya göç ederek, çeşitli yerlere yerleştirildiler. Rumeli’de kalan
Yörüklerden bir kısmı, bugün Yugoslavya’da Ograzden Dağlarının güney eteklerinde
hayvancılıkla

uğraşmakta,

geleneklerini,

dillerini

ve

ekonomik

yapılarını

korumaktadırlar.
Bugün, hemen hemen tamamen yerleşik hayata geçmiş olan Yörükler; Aydın,
Manisa, Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Muğla ve Balıkesir gibi muhtelif yerlerde
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yerleşmişlerdir. Eski an’anelerini ve hâlen konar-göçer yaşayışlarını sürdüren Yörükler
de vardır. Bilhassa Orta Toroslar üzerindeki Bulgar (Bolkar) Dağlarının eteklerinde
bulunan, Güzeloluk, Yağdağ, Karagül, Eğriçayır, Perçengediği, Sarıtaşgediği,
Konçagediği, Bayboğan, Düden, Çatalca, Dikmen, Yağlıpınar, Bastırık, Dedeli, Barçın,
Alaçayır, Cumayalık, Konurcuk yaylalarında; yine Toroslar üzerindeki Aladağlar
eteğindeki Üçkapılı, Demirkazık, Baş Yayla, Alagöl, Göşdere, Dönberi, Taşhan, Tekir
ve Namrun yaylalarında; Kozandağı eteklerindeki, Uyuzpınarı, Seyhan Nehrinin kolu
Zamantı Suyunun yamaçlarındaki Şıhlı, Yeniköy, Bakırdağı, Kurşundağı, Çataloluk,
Dereşimli, Gölalan, Çadıryeri, Boncuklubel, Boyduran yaylalarında; Binboğa
Dağlarındaki Ayran Pınarı, Yedi Kardeş Pınarı, Alapınar, Karagöl, Yaylaklı, Kemerli
gibi yaylalarda; Nurhak Dağlarındaki Gülkice, Akpınar, Beysöğüt, Yamrıtaş, Isırganlı,
Yapraklı ve Abeş yaylalarında yarı konar göçer halde yaşamaktadırlar.
Kurtuluş Savaşı'nda ülkemizi işgale yeltenen düşmana karşı Anadolu'da başlayan
direniş

hareketlerine

hemen

katılmışlar,birçok

şehitler

vermişler

ama

Türk

vatanseverliğinin en güzel örneklerini göstermişlerdir.

BERGAMA’NIN TÜRKMEN İSKANI TARİHİ
Anadolu'ya XI.yüzyıldan itibaren yerleşmeye başlayan Türkmen boy ve
oymakları Anadolu'nun birçok yerinde yerleşik ve konar göçer yaşamaya devam
ederken bu ta rihten sonra Anadolu'da bir fetih hareketi başlamıştır.
Aslında Türklerin

sürekli

göç

eden bir ulus

olduğu düşünülür ama bir

Müslüman kaynağında IX.Yüzyıla gelince bu yüzyılın ortalarında Türklerin 16 şehrinin
oldu ğu onların birçok ellere ve boylara ayrıldığı onlardan bazıları nın şehir ve
köylerde oturduğu bazılarının da bozkırlarda ve çöllerde yaşadığından bahseder.30
ama IX.YY'da yerleşik hayata geçme ve şehirlerde oturma kayda değer bir gelişme
göstermiş XI ve XII. Yüz Yılda bu hareketler daha da hız kazanmıştır.

30

İbn Hurdadbih, Kitabu’l Mesalik Ve’l-Memalik
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Türklerin Anadolu'ya gelişleri ise Müslüman olduktan sonra daha da hızlanmıştır
XIIYüzyıl basında Konya ve Ankara çevresinde toplanan Türkmenlerin bu yüzyıldan
sonra güçlü bir şekilde batıya doğru genişlediği görülür.Bergama ve çevresinin içinde
bulunduğu Batı Anadolu'nun XIV. Yüzyıla kadar fethinin gecikmesinde asıl neden orta
ve batı Anadolu bölgelerinin nüfusu az, hareketsiz ve geri kalmış olmasındandır. Bu ise
birinci derece milletlerarası ticaret yollarının bu bölgelerden geçmemesinden kaynaklan
maktadır. Selçuklu hükümdarlarının doğu ve güneydoğuda sürekli bir fetih siyasetine
karşın Batı Anadolu’da bunu yapmamalarının nedeni budur.
Bu dönemlerde başlayan Moğol
unsurlarla kuvvetlenen uç Türkmenleri

istilası

üzerine

kendi başlarına

çok sayıda

gelen yeni

Selçuklu devletinin

zapt

edemediği ya da etmek istemediği Batı Anadolu ve Marmara bölgelerini alarak buralara
yerleştiler.
Türklerin Bergama çevresindeki bölgelere yavaş yavaş yerleşmeye başlamasıyla
buradaki halkın bir bölümü imparatorluğun başka bölgelerine göçer ve Bergama giderek terk edilmiş, köhne bir kale haline gelir. Emevi'ler döneminde Müslüman Araplar,
Abbasîler ve Büyük Selçuklular döneminde de Türkler yaptıkları akımlarla buralara
kadar gelirler.
Anadolu Selçuklu Devleti kurulduğunda Bergama henüz Bizans'ın elindedir. Türk
topraklama henüz kesin katılmamış olmasına rağmen çevresindeki bölgeler Türk beyliklerinin egemenliğindeydi. Tarihi kaynaklardan anlaşıldığına göre Haçlı Seferleri ile
Bizans'ın Batı Anadolu'ya yeniden yerleştiği bir dönemin ardından Anadolu da
beylikler devri başlar ve Bergama önce menteşe beyliği tarafından ele geçirilir.
1300 yılında Menteşe Beyliği donanma ile Rodos,Manisa ve Aydın bölgesini
zaptetmesi ve Şaşa Beyin komutasındaki kuvvetlerle Bergama'yı almasıyla bu bölge
Türk hakimiyetine geçmiştir. 1302 yılında Bizanslılar tarafından boşaltılıp ve Menteşe
Beyliğinin elin de çok az kalarak Karesi Beyliğinin 1306 yılda kuruluşundan sonra bu
beylik tarafından alınır.
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Bergama'nın Osmanlı Devletine katılması 1337yılında Orhan Gazi zamanında
gerçekleşir. Bu dönemde başlayan Karesi Beyliğini Osmanlı topraklarına katma
çabaları Sultan l. Murat'ın tahta çıktığı 1361 yılında gerçekleşir. Bundan sonra Karesi
toprakların dan Anadolu eyaletine bağlı merkezi Balıkesir'de olan bir "sancak" haline
gelir. Bergama'da bu sancağın bir kazası olur. Beylikler devrinde burada bir çinili
minare yaptırılır. XIV. Yüzyılda yaptırılan bu minareye Bergama güdük minare
denmiştir.
İstanbul

Patrikliğinin

1380-1388

tarihleri

arasındaki

bir

belgesinden

öğrendiğimiz kadarıyla şehir Osmanlılara geçtiğinde Hıristiyan halkın çok azaldığını ve
Türklerin Roma kalıntılarının üzerine yerleştikleri görülür. Ama buna rağmen 1455
tarihli Osmanlı vergi ve nüfus incelemelerinde Batı Anadolu'da önemli bir Rum nüfusu
görülür.
XV. Yüzyıldan sonra savunma sorunlarından kurtulan diğer Anadolu şehirleri
gibi yeni bir kalkınma dönemine giren Bergama'da Akropol eteklerinde Bakırçay
ovasına doğru hizlı bir şehirleşme başlar. Bu dönemde ise halıcılık önemli bir ihraç
dalıdır.Batıda antik hipodrom kuzeyde Bergama çayı kıyısına yapılan Ulu Camii
doğuda onunla ay nı döneme ait Emir Sultan Camisi ve güneyde 1439 tarihli Kurşunlu
Camii ile tanımlana bilecek bir alana yayılan Bergama'nın XIX. Yüzyıl sınırlarının
XV. Yüzyıldan

itibaren belirlendiği anlaşılıyor.XV ve XVI yüzyıllar boyunca

Osmanlılar tarafından imarına devam edilen şehirde camiler, mescitler,hanlar,hamamlar
ve birçok yapı inşa edilmiştir. Katip Çelebi"Cihannüma"adlı eserinde Bergama'ya
uzunca bir yer ayırıp buradan içinde sa ray olan bir kale, birçok camii ve hamam ve
çarşıdan sonra su yolları üzerindeki bodrumların üzerine kurulan bir mahalle için:
"buranın bir mahallesi vardır ki adına ne yer de ne gökte mahallesi" denir diye söz eder.
Anadolu'da XXI. Yüzyıla gelininceye kadar sürekli olarak konar - göçer Türkmen
grupların iskanına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bunların nedeni ise: A. Konar - göçer
halkın kendi istekleri ile yerleşmeleri, B. Konar- göçer halkın merkeziyetçi bir devlet
nizamı ile bağdaşmayan bir hayat tarzları yüzünden verli halka zarar vermelerini sona
erdirmek endişesi, C. Harap ve boş yerleri imar etmek ve yeniden ziraata açmak
düşüncesi, D. Diğer şekavet unsurlarına ve daha büyük zarar- lar meydana getiren
göçebe gruplara karşı yerli ahaliyi, ekili topraklarım ve hayvanlarının muhafaza
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endişesi.İşte bütün bu nedenlerden dolayı Osmanlı Devleti,konar-göçer aşiretleri kontrol
altına almak için iskan ettirmek mecburiyetinde kaldı. Ama Bergama nın da içinde
bulunduğu Batı Anadolu'ya iskanların belirtilen nedenler yanında Suriye çölündeki
Arap aşiretlerinin büyüyen baskısının sonucunda olduğu açıklanmıştır. Aynı zamanda
Batı Anadolu'da ekonominin ve ticaretin artması, XVII. yüzyılda Anadolu ve İran
ileAvrupa ticareti için büyük bir merkez olması konar-göçerlerin doğudan çekilmesini
sağladı.
Yazılı kaynaklar Doğu Anadolu'dan1596-1610yılları arasında Anadolu'daki Celali ayaklanmaların bir sonucu olarak merkezi yönetimin kontrolün artması geniş bir
Yörük göçünün merkeze, oradan da Batı Anadolu'ya olmasına neden olmuştur. Bu göç
ha- reketleri XVI. ve XVII. yüzyılda da devam eder. Bu gruplar iskan edildikleri
yerlerde geleneklerine aynen devam etmişlerdir.
1691-1699 yılları arasında konar - göçer halkın Osmanlı hükümeti tarafından iskan ettirilmesi söz konusudur. Devlete yapılan bu şikayetler üzerine ortaya çıkan bu
girişimler başarılı olamamıştır. 1862 tarihinde Karesi Livası Mutasarrıfı Ahmet Süleyman Paşa tarafından Bergama kalası müdürü İzzet Efendi gönderilen bir emirle "haydut ve eşkıyanın teftiş nazın Ahmet Vefik Paşa tarafından şiddetle takip olunacağı ve
önlem alınması istenir. Aynı zamanda konut göçmelerde soygunculuk çıkıyor bir
düzen kurulamıyor olduğu beyan edilerek göçebe unsurların yerleştirilmesi ile ilgili
kesin emir veriliyordu. Bu durumları en çok kadınlar yadırgamışlar. Çadır evinden
çıkarıldık , delikli dama sokulduk" diye bağırmışlardır.Bazı aşiretler hükümet emri
yerini bulsun di- ye birkaç "dam" yaparak konak adamlarını aldatmışlar. Otlaklarda
kalmışlardır. Berga- ma’da "Yalnız ev", "Yalnızdam" gibi köyler bunlardandır.
XVIII. yüzyılın ilk yarısından kalan kitabe ve siciller Bergama'nın ayanlık
rütbesi taşıyan sülale beyleri tarafından idare edildiğini anlatmaktadır", Bu idare
zamanla kaymakamlık ve müdürlük olmuştur. 1737 tarihinde Bergama'nın idaresinde
Hacı Mehmet Ada vardı, 1777 yılında Bergama'nın idaresi Manisa'yı merkez yapan ve
geniş bir sahada ayanlık kuran Karaosmanoğullarına bırakılmıştır. 1853 yılında II,
Mahmut'un emriyle Zeamet, tımar, kaldırılıp yeni vergi sistemiyle, eyalet, sancak ve
kaza

taksimi yapılmıştır.1858 yılında Bergama kaza olmuştur. 1867 yihnda
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kaymakamlık olmuş. Balıkesir e bağlı iken 1873 yılındaki kanlı fabrika üzerine Manisa
ya verilmiş ve 1875 yılında da İzmir'in kazası olmuştur. 1828 yılının İlkbaharında ilk
İngiliz bilgini Mst Maç Farlane İzmir, Bergama ve Manisa ‘ya yaptığı gezide Bergama
dan bahsederken nüfusun 14-15.000 civarında olduğunu, bunların 3000 kadarı Rum,
300 kadar Yahudi ve bir o kadarı da Ermeni idiler.Ayrıca 1832'de Fransız tarihçi
Charles Texier Bergama'yı uğramış ve akropol için "kalenin tepesini iki katlı çeviren
bütün duvarlar Bergama krallığının zama- nında ve sanatın en güzel devrinden kalmadır
der. Ulu Camii içinse buranın bir Bizans tapınağı olduğu Türkler tarafından camiye
çevrildiğinden bahseder.
Ayrıca Frietrich Sarre 1815 yılında Bergama'ya uğramış ve doktor Carl Humann
rehberliğinde yaptığı gezisinde buranın güzel bir Anadolu şehri olduğundan bahseder.
Cumhuriyet öncesi yörede Türkler,Rumlar. Yahudiler ve Ermeniler beraberce
yaşamaktaydı. Şehrin ortasından akan çayın kaleye bakan tarafında Rumlar, çayın sağ
ve sol kıyısında ise bir şerit halinde Yahudiler ve Ermeniler yerleşmişlerdi. 1899
yılındaki Salnameye göre; 23590 nüfuslu Bergama'da 17139 Türk, 3585 Rum, 281
Ermeni 495 Yahudi ve 74 diğer azınlığın varlığı tespit edilmiştir.
12Haziran 1919 da Yunan işgaline uğrayan Bergama 14 Eylül 1922'de bu işgalden
kurtulmuştur.
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İNCELEME
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ÜNLÜLER
Bergama merkez ilçe ve köylerindeki Yörük ağızlarında yazı dilimizdeki a, e, ı, i,
o, ö, u, ü temel ünlüleri yanında birtakım ses hadiseleri neticesinde ortaya çıkan ve
Türkçe’mizin sekiz temel ünlüsünün ā, ē, ī, m, ō, u, ū, { şeklinde uzun olanları da
mevcuttur. Bölgemiz ağızlarında yazı dilimizin dışında kalan iki ünlü daha mevcuttur.
á

: a ile e arası bir ünlüdür.

g

: e ile i arası bir ünlüdür.

¨

: ı ile i arası bir ünlüdür.

ụ

: u ile ü arası bir ünlüdür.

ọ : o ile ö arası bir ünlüdür.

UZUN ÜNLÜLER
A . SES HADİSELERİYLE İLGİLİ UZUN ÜNLÜLER
1. Ünsüz Düşmesi İle Oluşan Uzun Ünlüler :
Bergama merkez ilçe ve köylerinde yaşayan Yörük ağızlarında h , k , ğ ,n r , y
ünsüzlerinin kelime içinde düştükleri ve düşerken kendilerinden önceki ünlüyü
uzattıklarını görüyoruz .
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1.a) “r” Düşmesiyle Oluşan Uzun Ünlüler : Bölgemizdeki Yörük ağızlarında
“r” ünsüzünün şu durumlarda düşerek kendisinden önceki ünlüyü uzattığını tespit ettik :

1.a.1) ‘-ar /-er’ geniş zaman çekimlerinde:
çalādı < çalardı(19/14), düvēdip < döverdik(26/35) , epēdip < ekerdik(2/9) , jiyēdip <

giyerdik(2/6), jiyēlēmiş < giyerlermiş(19/28), örēdip < örerdik(22/13), varā<varır(3/30)

1.a.2) ‘-lar / -ler’ çokluk eklerinde:
aya…lām < ayaklarım(MDD), zamannā < zamanlar (19/16)

1.a.3 ) Fiil kök ve gövdelerindeki ‘r’ ünsüzünün düşmesiyle :
vāca… < varacak(1/17 ) , vēdi < verdi( 3/171 )31

1.a.4 ) Basit veya türemiş isimlerde ‘r’ ünsüzünün düşmesiyle:
sōna < sonra(19/17), vādı < vardı(23/48) , zōdu < zordu(31/34) ,

1.b) “h” Düşmesiyle Oluşan Uzun Ünlüler:
āmed < ahmet(29/45), dā < daha(4 /53) hastāneye < hastahane(28/65), pi tā < bir daha

31

Aynı örnek Edirne İli Ağızlarında da görülmektedir.Örnek: vēdi<verdi(34/10), (bkz.Kalay, 1998:16)
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(29/21), rātsızdı < rahatsızdı(3/174), sabāla < sabahleyin(21/12) , sābı < sahibi(22/51) ,
şāit < şahit(25/36) ,

1.c) “ğ” Düşmesiyle Oluşan Uzun Ünlüler :
Bölgemiz Yörük ağızlarında ünsüz düşmesi örneğine en çok rastlanan ünsüzler dendir .
ālaşıb< ağlaşıp(1/43), aşşāda < aşağıda(26/49), āzı < ağzı(3/98) , bālanır<bağlanır(3/98)
bardā < bardağı(1/8) , çocūm < çocuğum(26/58) , dǖnler < düğünler (28/33) , jelinlm <

gelinliği(19/15) , hebicm < hepiçiği(29/51) , pörōluyum < köroğluyum(1/49) , ōlan<

oğlan(16/45)32, sīrlar < sığırlar(2/12) , toprā < toprağa(1/33)ufa…līmdan<ufaklığımdan

(19/15),ufāmdan <ufağımdan(19/31),yōrdunu<yoğurdunu (21/12)

1.d) k/… Düşmesiyle Oluşan Uzun Ünlüler:

1.d.1) -aca… / -ecep gelecek zaman ekindeki p/… ünsüzü düşerek önündeki
ünlüyü uzatır:
ölmeyecēsin < ölmeyeceksin(10/129) yatırıverecēdim < yatırıverecektim(10/61)

32

Aynı örneği Kütahya ve Yöresi Ağızlarında da görülmektedir. Örnek: ōlan(1/1), (bkz. Gülensoy,
1988:24)
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1.d.2) Bazı kelimelerde kelimenin asli seslerinden olan …/ p ünsüzünün
düşürülerek kullanıldığı görülmektedir:
āşamına < akşamına(30/6) , ēşiği < ekşiyi(6/147) , püçǖdüm < püçüptüm(12/1) ,terlmlen

< terlikle(22/65 ) yōdu < yoktu.(22/6)

1.e) “n” Düşmesiyle oluşan Uzun Ünlüler:
sōra < sonra (23/27)33

1.f) “y” Düşmesiyle Oluşan Uzun Ünlüler :
ule < öyle(19/26)34, dmverin <diyiverin(22/21), b{p < büyük(22/31), şēcip <şeycik(9/49)

2 . Hece Kaynaşmasından Doğan Uzun Ünlüler
Bergama merkez ilçe ve köylerindeki Yörük ağızlarında f , g/ğ , h , k ,v , y gibi
aşınmaya veya düşmeye elverişli ünsüzlerin başlarında bulunduğu hecelerden pek
çoğunda yanlarındaki ünlülerle birlikte düşerek kelime içindeki hece sayısını azalttıkları
ve kendilerinden önceki ünlüyü uzattıkları görülür . Bu durumlarda bazen hecenin
tamamen düştüğü , bazen de heceden bir sesin varlığını devam ettirdiğini görüyoruz .

33

Aynı örneği Kütahya ve Yöresi Ağızlarında da görülmektedir.Örnek: sōra<sonra(1/13), (bkz.
Gülensoy, 1988:24)
34

Aynı örnek Edirne İli Ağızlarında da görülmektedir.Örnek: ule<öyle(39/1), (bkz.Kalay, 1998:17)
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2.a) “y”li hecelerin kaynaşmasından doğan uzun ünlüler:
orā < oraya(28/3 ) , sürmē < sürmeye(2/8)

2.a.1) Şimdiki zaman çekimlerinde “-yor” eki düşerken “y”nin tesiriyle
önceki hecenin ünlüsü uzar:
bilmm < biliyorum(19/15), olmm < olmuyor(20/12) , ġalm < kalıyor(20/13) , pesmmiş <

kesiyormuş(3 /120)

2.b) “g / ğ”li hecelerin kaynaşmasından doğan uzun ünlüler:
azı < ağzı(3/ 98) , arı < ağrı(9/76)

2.b.1) “-cağız / -ceğiz” isim küçültme eklerinde ğ’li hecelerin kaynaşması
ile oluşan uzun ünlüler:
ġısçāzım < kızcağızım(2/45)

3. Ünlü Karşılaşmasından Doğan Uzun Ünlüler
Alınma veya birleşik kelimelerde yan yana bulunan aynı veya ayrı cinsten ünlü lerden birinin düşmesi ile diğerinin uzamasıdır .
sātlip < saatlik(9/54)
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4 . Vurgusuz orta Hece Ünlüsünün Düşmesiyle Oluşan Uzun Ünlüler:
4.a) “i pen” zarf-fiil eki kelimeye ulanırken ‘i’ ünlüsünü kaybeder . Bu
düşme esnasında önceki hecenin ünlüsü uzar:
olū…an(1/40)

4.b) i- cevheri fiili kelimelere ulanırken düşer ve bir önceki hecenin ünlüsü
uzar .
jeldmdim(12/12 ) , do…udūduk( 21/9)

B. VURGU VE TONLAMAYA BAĞLI UZUN ÜNLÜLER
Vurgu , bir hecenin ötekilere karşı aldığı durum ;bir hecenin öteki veya
ötekilerden daha fazla belirtilmesi demektir. Vurgulu söylenen hecenin veya kelimenin
üzerine özel bir şekilde basılır. Bu baskı, diğer hecelerden veya kelimelerden
vurgulanan unsurun ayırt edilmesini sağlar.Yazı dilinde fazla heceli kelimelerde vurgu
genellikle son heceüstündedir 35
ōp (9/32), ya (10/42), alla (10/131)

İKİZ ÜNLÜLER
Aynı nefes baskısı altında telaffuz edilen iki ayrı ünlünün birbiriyle sıkı sıkıya
birleşmesine “ikiz ünlü” denir. İkiz ünlünün ortaya çıkabilmesi için her iki ünlünün de
aynı hece içinde bulunması gerekir.36

35
36

Tuncer Gülensoy,(1988): Kütahya ve Yöresi Ağızları, TDK Yayınları, Ankara, s.29
Gülensot, 1988: 29
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1. Eşit İkiz Ünlüler
Her iki öğesindeki ünlü aynı ve boğumlanma süreleri eşit olan ikiz ünlü türüdür .37

deÒ erdi < değerdi( 3/116 )

2 . Yükselen İkiz Ünlüler
Birinci öğelerinde ikincilere bakarak daha dar ve süreksiz ünlüler bulunan ikiz
ünlü türleridir:38
iÒ e :a…ciÒ erinde < akciğerinde( 3/3 ) iundeliÒ e < gündeliğe( 22/3 )

ıÒ a : buracıÒ a < buracığa(16/10 ) çıÒ ardı… < çıkardık(28/ 5 )

oÒ a : boÒ azlı < boğazlı(1/56) , soÒ an < soğan(22/58)

uÒ a : muÒ abbet < muhabbet( 13/47)

3 . Alçalan İkiz Ünlüler :
İkinci öğeleri birincilere bakarak daha da ve süreksiz olan ikiz ünlü türleridir:39

aÒ ı : daÒ ılmıyca… < dağılmayacak(9 /15) , daÒ ın < dağın( 14/6)

aÒ i : şāÒ it < şahit(25/36)

37

Zeynep Korkmaz,(1977): Nevşehir ve Yöresi Ağızları, A.Ü. D.T.C.F Yayınları, Ankara, s. 43
Korkmaz, 1977: 42
39
Korkmaz, 1977: 42
38
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aÒ o : saÒ olsun(26/76)

eÒ i : ceÒ iz < ceyiz( 19/27), deÒ i < diyor(20/16 ), deÒ il mi < değil mi(MDD), neÒ im <

neyim(22/23), şeiÒ rlere< şehirlere(6/56),

oÒ u : douÒ mda < doğumda (1/36), noÒ ud < nohut ( 21/19), soÒ udu mu < soğudu
mu(29/71)

ÜNLÜ UYUMU
Ünlü uyumu bir kelimedeki ünlülerin kalınlık-incelik ve düzlük – yuvarlaklık
bakımlarından birbirlerine uyması olayıdır . Bu olay Türkçenin en göze çarpan özelliği
olup köklerde veya kök ve eklerde bir kelimenin bütün ünlüleri yukarıda belirttiğimiz
bakımlardan birbirlerine benzerler .40
Bergama merkez ilçe ve köylerindeki Yörük ağızlarında ünlü uyumu belirgin
ve kuvvetlidir .
KALINLIK – İNCELİK UYUMU
Türkçe kelimelerin ilk hecesinde kalın ünlü varsa diğer hecelerinde de kalın,
ince ünlü varsa diğer hecelerinde de ince ünlü bulunur.41İzah ettiğimiz kalınlık-incelik
uyumunun bölgemiz Yörük ağızlarındaki bazı eklerdeki durumu şöyledir :

40
41

Gülensoy, 1988: 31
Emin Kalay, (1998), Edirne İli Ağızları, TDK Yayınları, Ankara, s.22
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1) ‘i- cevheri fiili’’ ile kurulan ve yazı dilimizde ünlü uyumunun dışında
kalan ‘i pen’’ zarf-fiili ile bunun kelimelere eklenmiş şekli olan “-pen’’ bölgemiz
Yörük ağızlarında ‘-…a’’ , ‘-…an’’ ve genişletilmiş olarak “-…ana’’ , “-kasına’’
şekilleriyle kullanılmaktadır :
olū…an < olur iken( 1/40), nişanlıy…ana < nişanlı iken( 3/114), sıcacı……an < sıcacık iken

(29/7), yumşa……an < yumuşak iken( 29/70)

2) Yabancı menşeli olup , yazı dilimizde devamlı ince şekliyle kullanılan
“-pi’’ aitlik ekinin bölgemiz Yörük ağızlarında yine ince şekliyle görüyoruz:
a…şampi(MDD)

3) Yazı dilimizde genellikle ince şekliyle kullanılan ‘-leyin’’ zaman eki
de kalınlık – incelik uyumuna uymaktadır :
sabāla < sabahleyin( 21/12)

42

4) Son çekim edatı “ile’’ kalınlık–incelik uyumuna uyarak “-la /-le’’ ve
“-lan / -len’’ şekillerinde kullanılmaktadır :
paralan(19/25) , devele(21/4) , şunlan(24/18)

5)Şimdiki zaman eki “-yor’’ bölgemizdeki Yörük ağızlarında ses
hadiselerinin yardımıyla kalınlık- incelik uyumuna uymaktadır :
bilm mi < biliyor mu( 3/128 )ermm < ermiyor(23/54 ) , dudmā < tutmuyor( 23/6 ) , jidm
< gidiyor( 26/11) , istmrim < istiyorum ( 29/85)
42

Aynı örnek Edirne İli Ağızlarında da görülmektedir.Örnek: sabala<sabahleyin(9/35), (bkz.Kalay,
1998:22)
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Alınma Kelimelerdeki Kalınlık-İncelik Uyumu
Bölgemiz Yörük ağızlarında Arapça ve Farsça’dan girmiş bulunan kelimeler de
çoğu kez Türkçe’deki kalınlık –incelik uyumuna uymaktadır
barabar < beraber( 3/76) , edet < adet(13/39 ) , fa…ırsın < fakirsin( 10/83 ) , ġayvadan <

kahveden( 5/2), ille<illa( 22/95),maddā < maddi(6/23 ),sāda <sadece(29/26) tene<tane
(22/ 51 )43

Kalınlık – İncelik Uyumunun Bozulması
Bergama merkez ilçe ve köylerindeki Yörük ağızlarında kalınlık – incelik
uyumunun sağlam olduğunu görüyoruz , bunun yanında az da olsa uyumun
bozulduğunu görüyoruz :
felan < falan(1/38) , iader < kadar( 4/ 25 )jünlu… < günlük(1/1 ) , hayle < hala(2/ 12),

ore < oraya (1/8)

1. Şimdiki zaman ekleri bazen kalınlık – incelik uyumunu bozar
ġalm < kalıyor( 20/13 ), ġaynadmrler<kaynatıyorlar( 30/17), sanmrlar < sanıyorlar(22/30)

43

Aynı örneği Kütahya ve Yöresi Ağızlarında da görülmektedir.Örnek: tene<tane(24/91), (bkz. Gülensoy,
1988:33)
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2. “-aca… / -ecep’’ ekinin de bazen uymu bozduğu görülür:

ba…tırcem < baktıracağım(6/75), jeycá…lerini< geyeceklarını(6/7),olcep < olacak(MDD)

Uyumu bozan diğer ekler şunlardır:
-ma / -me
hatırlameyom < hatırlamıyorum( 16/5 ), yapmeyiz < yapmayız(29/15 )
-dı / -di
pişirmÞık< pişiriyorduk( 22/86) , çalardi < çalardı( 24/15 )

- ġıl / -jil

anamjil (3/123 ) , babamjil(3/123)

3.tekil şahıs iyelik eki
çolm çocm < çoluğu çocuğu(25/72)

i- fiili
uzadiyudu < uzatıyordu( 25/79 ) , varidi < vardı( 16/21)
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DÜZLÜK-YUVARLAKLIK UYUMU
Türkçe bir kelimede düz (a, e, ı, i) ünlülerden sonra düz; yuvarlak (o, ö, u, ü) ünlülerden sonra ya dar- yuvarlak(u, ü) ya da düz - geniş (a, e) ünlülerinin
bulunabilmesidir.44 Düzlük-yuvarlaklık uyumunun bölgemiz Yörük ağızlarındaki
durumu düzleşme eğiliminde karşımıza çıkar.
1. Şimdiki zamanın çekimlerinde –yor eki düzlük–yuvarlaklık uyumu
bakımından düzleşme tarafındadır:
ermm < ermiyor(23/54), ioyyula < koyuyorlar(25/66), jidm < gidiyor(26/11), alayrım <

ağlıyorum(26/54), bilmiyem < bilmiyorum(30/7)

2. Dudak ünsüzlerinin ve r ünsüzünün etkisiyle bu ünsüzlerin yanındaki
yuvarlak ünlüler düzleşmektedir. Bu örneklerle Türkiye Türkçesinde uyuma
girmeyen bazı kelimelerin bölgemiz Yörük ağızlarında uyuma girdiğini
görüyoruz:
pamı… < pamuk(31/22), iayınçilen < kayınçoyla(23/7), yavız < yavuz(9/64), to…turdan

< doktordan(9/71), çamırlara < çamurlara(15/1)

Düzlük – Yuvarlaklık Uyumunun Bozulması:
Bölgemiz Yörük ağızları düzlük-yuvarlaklık uyumu bakımından sağlam bir
yapıya sahip olmalarına rağmen bazı eklerde yuvarlaklık aleyhine
görülmektedir:

44

Kalay, 1998: 25

bozulduğu da
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1. Geniş zaman eki –r bir örnekte önündeki ünlüyü yuvarlaklaştırarak
uyumun dışında kalmıştır:
bilur < bilir(25/56)

2.

3. tekil şahıs iyelik eki bir örnekte yuvarlak olması gerekirken düz

olarak uyumun dışında kalmıştır :
çolm çocm < çoluğu çocuğu(25/72)

ÜNLÜ DEĞİŞMELERİ
Ünlüler ya komşu hecedeki ünlülerin ya da yanlarındaki ünsüzlerin tesirleri
altında değişirler . Bazı ünsüzlerdeki özelliklerin ünlülere aktarılmasında o ünlünün
aldığı etki şekline göre ünlü değişimleri de türlü bölümlere ayrılır .Ünlü değişmeleri ,
ünsüzlerin ünlülere olan etkilerinin sonucudur.45 Tesir oranları ne olursa olsun bölgemiz
Yörük ağızlarındaki ünlü değişikliklerini şu şekilde tasnif edebiliriz :

1 . Kalın Ünlülerin İncelmesi
2 . İnce Ünlülerin Kalınlaşması
3. Geniş Ünlülerin Daralması
4 . Dar Ünlülerin Genişlemesi
5 . Düz Ünlülerin Yuvarlaklaşması
6 . Yuvarlak Ünlülerin Düzleşmesi

45

Ahmet Caferoğlu,(1964): Anadolu ve Rumeli Ağızları Ünlü Değişmeleri, Türk Dili Araştırmaları
Yıllığı, Ankara, s. 1-33
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1 . Kalın Ünlülerin İncelmesi :
1. a) e < a değişmesi:
Bergama ve köylerindeki Yörük ağızlarında örneklerine sık rastladığımız bir
ünlü değişmesidir .
buğdey < buğday( 22/55 ) , bene < bana( 3/10) , dene < tane(20/ 14) , elhemdülillah <
elhamdülillah( 4/1 ), evlet < evlat( 19/1 ), felan < falan( 1/38 ) , hayle < hala ( 2/12 ),
ore < oraya(1/8 )

1. b) i < ı değişmesi:
i < ı değişikliği Türkçede ı vokalinin normalden kısa olması dolayısıyla ortaya
çıkmıştır. Bu değişiklik pek eski değildir.46 Bölgemiz Yörük ağızlarında görülen örnekleri şu şekildedir:
ġalm < kalıyor(20/13) , ġayınçilen < kayınçı ile(23/9 ), salmsi < salı(28/16) , sanmrlar

< sanıyorlar(22/31) , sarıyip < sarıp(20/12 )

1.c) ü < u değişmesi:
Örnekleri azdır.
çuval müvel < çuval muval(16/43 ), düman < duman(15/8)

46

Muharrem Ergin,(1998): Türk Dil Bilgisi, İstanbul, Bayrak yayınları, s.80
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1. d) i < u değişmesi:
Örneğine sadece bir metinde rastlayabildik
olmm < olmuyor(20/12)

1. e) e < o değişmesi:
bilmiyem < bilmiyorum ( 30/7 )

1. f) e < ı değişmesi:
hatırlameyom < hatırlamıyorum ( 16/ 5)
2 . İnce Ünlülerin Kalınlaşması :
Bergama merkez ilçe ve köylerindeki Yörük ağızlarında örneğine bolca
rastladığımız ünlü değişmeleridir .

2. a)

a < e değişmesi:

ġayvadan < kahveden(5/2) , jeycá… < giyecek( 6/6), jidca… < gidecek(25/5 ) , halimiza

< halimize( 1/21) , hastānada < hastanede(4/8), …ardaşim < kardeşim( 3/21), verecákler
< verecekler(1/10), zirāta < ziyarete( 4/58) ,
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2 . b) ı < i değişmesi:
Kelime başında ortasında ve sonunda görülen bir ünlü değişmesidir .
fā…ır < fakir(6/68 ) , jeldıyse < geldiyse(3/104) , hanġısını < hangisini(3/87), ıstanbola

< istanbula(20/17) , iŞdı… < içtik(10/41) , nışanlıy…ana < nişanlı iken(3/114) , şenlı…li

< şenlikli( 21/2), ta…sı < taksi( 9/34)

2. c) o < ö değişmesi:
Örneklerine birkaç kelimede rastlayabildiğimiz bir ünlü değişmesidir
…oylerde < köylerde(22/58 ) , …oyün < köyün( 20/14 ) , o…uz < öküz(13/35)

2. d)

u < ü değişmesi:

büyu…lerin < büyüklerin(20/ 8) , ġun < gün(24/20) , ġundelie < gündeliğe(22 /3 ), ġuzel

< güzel(30/17) , hırġur < hırgür (26/44 ) , o…uz < öküz(13/35)

2. e) ı < e değişmesi:
Bölgemizde sadece ver- fiilinde görülen bi ünlü değişmesidir .
diyvır < diyiver(22/36) , salıvīdım < salıverdim(6/96) , taġıvırdı < takıverdi(18/23 )

2. f) u < i değişmesi:
bilur < bilir(25/56)

40

2. g) a < i değişmesi:
maddā < maddi(6/23)

3 . Düz Ünlülerin Yuvarlaklaşması
3. a) u < a değişmesi:
Örnekleri azdır
nōluca… < ne olacak(23/66)

3. b) ö < e değişmesi:
övelden < evelden ( 19/2 )
3. c) u < ı değişmesi:
buça… < bıçak( 3/86 )

3. d) o < a değişmesi
do…uzon < doksan(12/4)

4 . Yuvarlak Ünlülerin Düzleşmesi

41

4. a ) e < o değişmesi:
bilmiyem < bilmiyorum (30/7)
4. b) ı< u değişmesi:
ālayrım < alıyorum( 26/54 ) , çamırlara < çamurlara(15/2 ), pırça… < burçak(21/19) ,

yav…lıyı <yavukluyu(23/22)yavuzdı < yavuzdu(20/1)

4. c) i < ü değişmesi:
jöriliyu < görülüyor( 25/ 24)

5 . Geniş Ünlülerin Daralması
5. a) ı < a değişmesi:
Bu darlaşma genellikle y’nin etkisi ile olur:47
ba…lavıy < baklavayı(29/58) , yaylıya < yaylaya( 29/1) , yollara < yolları(1/27)

5. b) i < e değişmesi:
dimedi < demedi(20/4), dimiden < demeden(19/1) , ittiremedip < ettiremedik(6/27) ,

ni < ne( 22 / 58 ) , opistıra < orkestra(19 / 12) , pislān < fesleğen( 7/ 1 ) , yindi <

yendi(22/50 )
47

bkz Ergin,1998: 68
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5. c) ü < ö değişmesi:
bǖle < böyle(9/138) düvēdip < döverdik(26/39) üle < öyle (24/9) , üte < öte(6/62) ,

5. d) u < o değişmesi:
bilmiyum < bilmiyom( 16/4 ) , …ayıyu < kayıyor( 25/16) , moturumuz < motorumuz

(6/39), una < ona(3/24 ), uradan < oradan(22/ 68 ) , urlada < oralarda(6/92)

6. Dar Ünlülerin Genişlemesi
6. a) a < ı değişmesi:
haderellezde < hıdrellezde( 29/9 ), yapmālar < yapmıyorlar(28/4)
6. b) e < i değişmesi:
Türkçede kelime başında ve ilk hecedeki bazı e’lerin i, bazı i’lerin e olma temayülü vardır . Bu temayülü Eski Türkçenin başından beri görmekteyiz. Bu iki değişmeden i’lerin e olması daha çoktur . Kelime başındaki ve ilk hecedeki e - i bakımından her
halde i daha eski ve i<e değişikliği e<i değişikliğinden daha aslidir.48
deye < diye(23/ 18 )49 , eyce < iyice(10/45), eyi < iyi ( 25/5) , eyiyin < iyiyim(3/67)

jitmeyi < gitmiyor(26/ 12)

48
49

Ergin,1988: 79
Aynı örnek Edirne İli Ağızlarında da görülmektedir.Örnek: deye<diye(25/125), (bkz.Kalay, 1998:35)
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6.c) o < u değişmesi
ıstanbola < istanbula(20/17),dovālan < dua ile(27/1 )50,nomaranızı < numaranızı (MDD)

6. d) ö < ü değişmesi:
jözel < güzel(9/49), yörü < yürü(9/18)

ÜNLÜ DÜŞMESİ
Bergama merkez ilçe ve köylerindeki Yörük ağızlarında örneklerinin en bol
olduğu ses hadiselerinden biri de ünlü düşmesidir. Tespit edebildiğimiz ünlü düşmeleri
sebepleri ile birlikte şöyledir :

1 . Başta Ünlü Düşmesi
İncelediğimiz metinlerde başta ünlü düşmesine rastlayamadık.
2 .Ortada Ünlü Düşmesi:
2. a)

Orta hecenin

vurgusuzluğundan

dolayı orta

hece

ünlüsünün

düşmesi bölgemizde çok görülür. Bu düşme esnasında bir önceki hecenin
ünlüsünün uzadı- ğını görüyoruz .
ayraca… < ayıracak(23/24), boynunu < boyununu(11/2), eğlir < eğilir(25/43), ġarsınlan

< karısı ile(4/59) , sarnıdım < sarınırdım ( 23/38)
50

Aynı örneği Kütahya ve Yöresi Ağızlarında da görülmektedir.Örnek: dova<du’a(37/5), (bkz. Gülensoy,
1988:38)
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2 . b) Yön hali eki ‘-ra , -re’nin ünlüsünün düşmesi:
burda < burada(29/52 ) , orda < orada( 27/4 )
2 .c) Yazı dilimize de yansıyan ‘-i pen’’ zarf-fiil ekindeki ‘i’ ünlüsünün
düşmesi:
ba…ar…an(11/2 ) nişanlıy…ana(3/114 )

2. d ) i- cevheri fiilinin kullanımında ünlü düşmesi :

diyv¨r < diyiver(22/36)

2. e ) ‘ile’ edatının kelimelere ulanması esnasında ünlü düşmesi:
aminlerlen < aminler ile(9/53 ), ba…ırlan < bakır ile(19/37), da…ımlālan < takımlarla

(24/9) , ġarsınlan < karısı ile(4/59)
2. f ) Ünlü birleşmesinden dolayı ünlü düşmesi:
birpi < bir iki(23/63 ), nōlaca… < ne olacak(17/15 )

2. g) ‘-acak , -ecek’ gelecek zaman eklerinin ilk ünlülerinin çekim esnasında
düşmesi:
jelcep < gelecek(25/2) 51, jeyca… < giyecek( 6 /6), olca… < olacak(25/2 ) , varmay-

51

Aynı örneği Kütahya ve Yöresi Ağızlarında da görülmektedir.Örnek: gelcep <gelecek(1/9), (bkz.
Gülensoy, 1988:41)
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cāsan < varmayacaksan(3/28),

3 . Sonda Ünlü düşmesi:
ālā ālay < ağlaya ağlaya(3/35) , mas < masa(23/63 ) , pepiy < pekiyi(6/10 )

ÜNLÜ TÜREMESİ
Bilinen veya bilinmeyen fonetik sebeplerle , bazı kelimelerin ön içte veya son
seslerinde ünlü türemesi adın verdiğimiz birtakım olaylar ortaya çıkar.52 Bölgemizde
özellikle yabancı kelimelerde daha çok ortaya çıkmaktadır. Ünlü türemelerini şu başlıklar altında tasnif edebiliriz:
1 . Başta Ünlü Türemesi
Türkçe kelimeler bazı ünsüz seslerle başlamazlar . .Bölgemizde bilhassa ‘r , l , s’
sesleriyle başlayan kelimelerin başında özellikle ‘i’ ünlüsünün türediği görülüyor.

1.a) ‘l’den önce Ünlü Türemesi
ilānlara < leğenlere (6/7)

52

Gülensoy,1988: 42
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1. b) ‘r’ den Önce Ünlü Türemesi
ıramazandan(29/52), irezil (26/38) ,
1.c) r / l değişmesi sonucunda
ileşberlip < rençberlik(13/20)

2. Ortada Ünlü Türemesi
2.a) ‘r’ den önce
haderellez < hıdrellez(29/14) , aleptirip < elektrik( 28/23), doġuzanlı…< doksanlık(12/3)

do…uzonipi < doksan iki(18/19), hebisinden < hepsinden(MDD), …onturol <kontrol(4/9)

sepizenlip < seksenlik(1/20) ,sonara < sonra(3/32) , yalınız < yalnız(3/46) ,

3 . Sonda Ünlü türemesi:

3. a) “-pen” zarf-fiil ekinin kelimelerdeki ünlü uyumuna uyarak “-pen , …an” şekillerinde kelimeye ulanmasından sonra ‘a’ ve ‘e’ ünlülerinden birinin
türetilmesiyle genişletilip “-pene , -…ana” şekilleriyle kullanılmasının örnekleri
çoktur :
nişanlıpene < nişanlı iken( 3/63 ), pişiripene < pişirir iken( 21/18)

47

3. b) “-madan” zarf-fiil eki bazı örneklerde “-madana” şeklinde görülür:
…armadana < karmadan( 29/30)

ÜNLÜ BİRLEŞMESİ
Birincisi ünlü ile biten , ikincisi ünlü ile başlayan iki kelimenin söz konusu
ünlülerinin kaynaşarak tek ünlü haline gelmesine ‘ünlü birleşmesi’ diyoruz .53 Ünlü birleşmesinde iki ünlünün kaynaşıp kalıplaşması gerekir . Bölgemizde bu hadisenin örnekleri şunlardır :
noldūnu < ne olduğunu( 31/14) , göttü müdü < götürdümü idi(29/56)

ÜNSÜZLER
Bergama ve köyleri Yörük ağızlarında yazı dilimizde bulunan ünsüzlerden başka
j , i , p , o , q , v ünsüzleri mevcuttur. Bu ünsüzler bölgemiz Yörük ağızlarında yaygın
bir şekilde telaffuz edilip kullanılmaktadır:
j ünsüzü:
Ön damak g’sidir.
jün(3/171), jenşler(16/62), jelipba(17/49)
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Ahmet Bican Ercilasun,(2002), Kars İli Ağızları,TDK Yayınları, Ankara, s.98
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ġ ünsüzü:
Arka damak g’sidir. Kalın ünlülerle hece kurar:
ġocam(4/52), ġoynunda(9/10), ġızım(13/31)
p ünsüzü:
Ön damak k’sidir.
pimse(17/40), dümbelep (19/14), mercimep (21/20)

… ünsüzü:
Arka damak k’sidir.Kalın ünlülerle hece kurar:
oldu… (22/46), …afam(9/15), do…uzan(12/3)

v ünsüzü
Titrekliği uzatılan r’dir

oluv (3/96)

q ünsüzü:
Ön damak l’sidir
fasuqleyi(7/6), qazım(MDD)
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ÜNSÜZ DEĞİŞMELERİ

1. Sedalılaşma
Sedalılaşma , sedasız ünsüzlerin kendi karşılıkları olan sedalılar haline gelmesi de
mektir. 54 Bölgemiz Yörük ağızlarında sedalılaşma hadisesinin başlıca türleri şunlardır :
1. a) ġ < … değişmesi :
En yaygın olan ünsüz değişmesidir . Kelime başında bulunan “k” ünsüzü hemen
hemen bütün kelimelerde “g” ünsüzü olarak karşımıza çıkar . Bu değişiklik Anadolu ve
Azeri ağızlarında bugün hemen hemen umumileşmiş olup Batı Türkçesinde,
zamanımızın en büyük ve en şumullü ses değişikliği manzarası arzetmektedir.55
aġşam < akşam( 3/ 150 ) , anġara < ankara(13/1 ) , başġa < başka(31/3 ) , ġadān < kadar
(20/16) , ġader < kader(4/25) ġayışı < kayışı(17/35), ġaynanam < kaynanam(20/1 ),
ġızım < kızım(31/3) ,
1. b) v < f değişmesi :
Kelime ortasında görülür ve örnekleri azdır .
havta < hafta(25/25) , misavirdi < misafirdi(4/59) , televon < telefon(10/151)
1. c) c < ç değişmesi :
ceiz < çeyiz( 19/27) , cenji < çengi(16/50),cizme < çizme(1/53) , hic < hiç( 3/46) ,56

54

Münir Erten,(1944): Diyarbakır Ağzı, TDK Yayınları, Ankara: s.11
Ergin, 1988: 89
56
Aynı örnek Edirne İli Ağızlarında da görülmektedir.Örnek: hic<hiç(7/12), (bkz.Kalay, 1998:40)
55
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ilac < ilaç( 29/25 ) ,

1. d ) d < t değişmesi :
Kelime başında görülen ve Batı Türkçesinde geniş ölçüde vuku bulan bir değişikliktir.57Yöremiz Yörük ağızlarında örneklerine sık rastladığımız bir ünsüz değişmesidir .
Kelime başında , ortasında ve sonunda görülebilmektedir .
da…ı < takı(3/60),58 daşa < taşa(1/33) , daşların < taşların( 22/) , dene < tane(20/14) dörd

< dört(23/66), dutan < tutan(19/1), jitdim < gittim(20/16), harladırlardı < harlatır-

lardı (28/35), yo…du < yoktu( 31/30)

1.e) z < s değişmesi :
do…uzanlı… <doksanlık( 1/20) herpezi < herkesi(25/78) , sepizenlik < seksenlik(1/20) ,

zebze < sebze( 27/12)59

1. f) b < p değişmesi :
Kelime başında , ortasında ve sonunda görülen bir ünsüz değişimidir .
ayıb < ayıp( 23/8) , bazarına < pazarına( 9/27) , bep < pek(6/91), bişirdim <pişirdim

(MDD ) çorablar < çoraplar( 23/52) , heb < hep(24/34 ) yabacāz < yapacağız(21/ 11)
57

Ergin, 1988: 91
Aynı örnek Edirne İli Ağızlarında da görülmektedir.Örnek: da…ı<takı(30/33), (bkz.Kalay, 1998:41)
59
Aynı örnek Kütahya ve Yöresi Ağızlarında da görülmektedir.Örnek: zebze< sebze(38/ 3), (bkz.
Gülensoy, 1988:51)
58
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1. g) j < ç değişmesi :
hij < hiç (13/22)

2. Sedasızlaşma :
Sedasızlaşma, sedalı ünsüzlerin kendi karşılıkları durumunda bulunan sedasız
ünsüzlere dönüşmesi demektir .
2. a) p < j değişmesi :

p < j değişikliği kelime başında Eski Türkçe ile Batı Türkçesi arasında görülen bir
değişikliktir.60
peylidi < giyilirdi( 22/16) , peyēdip < giyerdik(26/22 ) , püzel < güzel( 29/70 )

2. c) p < b değişmesi :
pıça… < bıçak( 25/66) , pırça… < burçak( 21/19) , pi < bir( 29/21)

2. d) s < z değişmesi :
ba…amassan< bakamazsan(1/27 ), d{nümüs < düğünümüz( 22/44), jitmesse < gitmezse

(25/5), …ısa < kıza(24/10), otus < otuz(12/14 ), sāte< zaten(25/51 ), seytin< zeytin(4/17)

60

Ergin, 1988:88
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2. e) ç < c değişmesi :
…ısçāzım < kızcağızım(1/34) , mençereden < pencereden( 5/7 )

2. f) t < d değişmesi :
to…tor < doktor(31/25) , to…turdan < doktordan(9/71) , türüst < dürüst(16/27 )

2. g) f <v değişmesi :
…ayfaltı < kahvaltı( 22/81), furdurdum < vurdurdum(10/157) , furdum <vurdum(10/157)

3. Süreklileşme :
Süreksiz ünsüzlerin sürekli hale gelmesine süreksizleşme denir . Sürekli ünsüzler
kendi içinde akıcı ve sızıcı olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bu nedenle bu grup ünsüzlerdeki değişmeleri ;
a . Süreklileşme
b. Sızıcılaşma
c . Akıcılaşma
d . Sürekliler arası
diye dört bölümde incelemek gerekmektedir .

3. a) . Süreklileşme :
3. a. 1) y < ğ değişmesi :
a…ciyer < akciğer( 9/5) , ciyerimin < ciğerimin(5/3) , káytta < kağıtta(10/124 )
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3. a. 2) ş < ç değişmesi :
ilaşladım < ilaçladım( 20/18), ġaştım < kaçtım(23/4), jenşlmmizde <gençliğimizde

(12/17), jeşdi < geçti(4/6) jöşdüp < göçtük(27/4), üş < üç(2/1)

3. a. 3) m < p değişmesi :
mençereden < pencereden(5/ 7)

3. b) Sızıcılaşma :
3. b. 1) y < v değişmesi :
pövde < köyde( 2/2 ) , pövün < köyün( 16/6 )

3. b.2 ) b < v değişmesi :
barı < varır( 1/44) , barıp < varıp(MDD)
3. c) Akıcılaşma :
3. c. 1) y < h değişmesi :
iayvadan < kahveden( 5/2 ), …ayfaltı < kahvaltı(22/81)
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3.c. 2) y < v değişmesi :
deyamlı < devamlı( 4/ 12 )
3 .d ) Sürekli Ünsüzler Arasındaki Değişmeler
3. d.1) n < m değişmesi :
diyen < diyeyim( 28/55 ) , şinci < şimdi(31/35 )61 , bilen < bileyim(16 / 2 ), şindi <
şimdi(4/9)

3. d. 2) m < n değişmesi :
om bir < on bir(6/50 )

3. d. 3) l < r değişmesi :
çı…ılı…lan< çıkırıklan(31/22),deyelepten<diyerekten(29/14),ileşberlip<rençberlik(21/23)

3. d. 4) n < r değişmesi :
…adan < kadar(1/23 )
3. d. 5) m < v değişmesi :
mefat < vefat( 29/18 )

61

Aynı örnek Kütahya ve Yöresi Ağızlarında da görülmektedir.Örnek: şinci < şimdi(33/12), (bkz.
Gülensoy, 1988:59)
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3. d. 6) h < ş değişmesi :
hindi < şimdi( 28/44 )
3. d. 7) k < l değişmesi :
evepden < evelden(26/21)

3. d. 8) n < ğ değişmesi :
denişip < değişik(3/133 ), denişimi < değişimi(29/2)

3. d.9 ) l < y değişmesi :
fasuqleyi < fasulyeyi( 7/6)

3. d. 10) ğ < y değişmesi :
ēşiği < ekşiyi( 6/147 )
Süreksizleşme :
p < f değişmesi :
pislān < fesleğen( 7/1 )
Süreksizler Arası Ünsüz Değişmeleri :
c < d değişmesi :
şinci < şimdi( 31/ 35)
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ÜNSÜZ BENZEŞMESİ
Fizyolojik örgüden veya başka başka sebeplerden doğma bir ağız gelişmesi olan iç
seste ki ünsüzler benzeşmesi fonetik bir olay olduğu kadar,değim bakımından da
oldukça sıkı bir

kural özelliği taşımaktadır.62 İç seste yan yana iki ünsüz bulunan

yerlerde ya da söyleniş bakımından aynı durumda bulunan komşu sözcüklerin son
ve ön sesleri arasında,bazen iki ünsüzden biri kendisine yakın boğumlanma niteliği
taşıyan öteki tarafından büsbütün ya da kısmen benzeştirilir. Böylece ünsüz benzeşmesi
dediğimiz olaylar meydana gelir. Efrasiyab Gemalmaz’a göre bu hadise seslerin
birbirine göre nisbi açıklık derecesine bağlıdır ve açıklığı büyük olan ses,küçük olanın
önüne geçme eğilimi güder.63
1. İlerleyici Benzeşme:
1. a) -nn- < -nlÇok sık görülen benzeşme türlerindendir:
benzinnipten<benzinlikten(9/29), bunnar<bunlar(3/146), harmannar< harmanlar (19/33)

onnarı < onları(, yazannar < yazanlar(7/5), zamanna < zamanla(19/16)

1. b) -nn- < -ylÜçüncü teklik iyelik ekinden sonra –la, -le vasıta hali eki veya ile edatı getirildiği
takdirde araya zamir menşeli bir n ünsüzü getirilmektedir. Yazı dilimizde ise y yardımcı
ünsüzü tercih edilmektedir.y ünsüzünün yerine tercih edilen n ünsüzü ile –la,-le ekleri arasında yazı dilimiz esas alındığında-nn-<-yl- benzeşmesinin ortaya çıktığını görüyoruz:
jeçilerinne < keçileriyle(29/2), jerdnne < gereğiyle(29/2), ġoyunlarınna < koyunlarıyla

62
63

Ahmet Caferoğlu,(1958), Anadolu Ağızlarında İç Ses Ünsüz Benzeşmesi, TDAY Belleten, s.1-11
Efrasiyab Gemalmaz,(1995), Erzurum İli ağızları, TDK Yayınları, No:588, Ankara, s.206
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(29/2), emirinnen < emriyle(16/27), ndsinne < nesiyle(29/29)

2. Gerileyici Benzeşme:
2. a) -ss- < -zs-maz / -mez olumsuzluk eki ile ikinci ve üçüncü tekil şahız şart –sa/-se ekleri arasında görülen bir benzeşmedir:
jitmesse < gitmezse(25/5), olmassa < olmazsa(3/22),64 sevmesse < sevmezse(8/5)

2. b) -bb- < -mbdübbep < dümbek(24/21)

2. c) -bb- < -pbjelibbeydip < gelipbeydik(3/135), jidibbe < gidipbe(3/142)

2. d) -tt- < -htmuttar < muhtar(4/51)
2. e) -t-/t- < -d-/-ttjöttü müdü < götürdü müydü(29/56)
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Aynı örnek Edirne İli Ağızlarında da görülmektedir.Örnek: olmasa<olmazsa(33/144), (bkz.Kalay,
1998:51)
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2. f) -ll- < -lyfasuqleyi < fasulyeyi(7/6)

3. Yarı Benzeşme:
3. a) -yn- < -ylçapaynan < çapayla(2/10)
3. b) -nl- < -ylbirinlen < biriyle(3/130)

ÜNSÜZ DÜŞMESİ
Seslerin birbirleriyle münasebeti sırasında gramer birliğinin bünyesindeki bir
konsonantın bazen düştüğü görülür. Bu hadiseye konsonant düşmesi hadisesi denir.65
1. Kelime Başında Ünsüz Düşmesi
1.a) ‘h’ Ünsüz Düşmesi :
afta < hafta( 25/29 )

1.b) ‘y’ Ünsüz Düşmesi:
ulaf < yulaf(22/55)

65

Ergin, 1988: 51
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1.c) ‘ş’ Ünsüz düşmesi:
indi < şimdi( MDD )
1.d) ‘v’ Ünsüz Düşmesi:
urmuş < vurmuş(MDD)

2. Kelime Ortasında Ünsüz Düşmesi
Bölgemiz Yörük ağızlarında yapılan incelemelerde kelime ortasında “p / …, ğ , h , r , y,
n , c , t ,’’ ünsüzlerinin düştüğü görülmektedir .
2.a) p / … Ünsüz Düşmesi

āşam < akşam( 30/3 ), usüzüdüm < öksüz idim( 22/38 ) , terlmlen < terlik ile(22/65 ) ,

varmaycāsan < varmayacaksan(3/28 ) , yōdu < yoktu(22/81 ) ,
2.b) ğ Ünsüz Düşmesi :
ayāmıza < ayağımıza( 1/54 ), bālanır < bağlanır(3/98), būdey < buğday(30/18),ġundelie
<gündeliğe(22/3 )uretmen< öğretmen(6/9 ), soan < soğan(22/58), yālıyı<yağlıyı(6/147 )

2.c) h Ünsüz Düşmesi:
āmed < ahmet(29/45), noud < nohut(21/19), şeirlere < şehirlere (6/56 ), tā < daha(30/26)
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tarnayı < tarhanayı(21/11)
2.d) r Ünsüz Düşmesi:
vādı < vardı( 19/25 ), jüdüyodu… < güdüyorduk(21/21), aya…lāmıza <ayaklarımıza(2/6)

binēdi < binerdi(28/29) , jiyedip < giyerdik(2/7)

2.e) y Ünsüz Düşmesi:
b{p < büyük(25/76 ) , bule < böyle( 9/38 ) , pēfsiz < keyifsiz(3/5) , nmlen < neyle( 9/8 )

2.f) n Ünsüz Düşmesi :
sōra < sonra(23/27)66
2.g) c Ünsüz Düşmesi:
azı… < azıcık(29/59)

2.h) t Ünsüz Düşmesi :
çifçiydim < çiftçiydim( 13/18 )

3. Kelime Sonunda Ünsüz Düşmesi:
3.a) h Ünsüz Düşmesi:

66

Aynı örnek Kütahya ve Yöresi Ağızlarında da görülmektedir.Örnek: sora < sona(1/2), (bkz. Gülensoy,
1988:66)
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alla allā < allah allah( 3/119)
3.b) r Ünsüz Düşmesi:
birē < birer(3/172 ), çenizlē < çeyizler(24/29), jelipduru < gelipdurur(1/16), jidddim <

giderdim(4/13) , varā < varır( 3/30)
3. c) y Ünsüz Düşmesi :
şēcip < şeycik(9/49)

3.d) ğ Ünsüz Düşmesi:
sā < sağ( 25/76) , da < dağ( 10/103)
3.e) l Ünsüz Düşmesi:
nası < nasıl ( 24/1 )
3.f) n Ünsüz Düşmesi:
file < filan( 28/18 )
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ÜNSÜZLERİN YER DEĞİŞTİRMESİ ( Metathese)
Türkçe kelimelerde, sonra gelmesi gereken bir ünsüz sesin diğer ünsüzlerden
veya ünsüzden önceye alınarak telaffuz edilmesi olarak izah ettiğimiz “yer değiştirme”
hadisesi , seslerin kolaydan zora doğru sıralanmasıdır 67
Yer değiştirme olayı birbirine bitişik iki ünsüzden ikincisinin birincisi yerine geç
mesi şeklinde ortaya çıkıyorsa buna “yakın yer değiştirme” veya “ komşu ünsüzler ara
sında yer değiştirme” adı verilir . Bazen , birbirinden uzak iki ünsüzden ikincisi , birkaç
boğumlamayı atlayarak daha önce boğumlanması gereken birinci ünsüzün yerine geçip,
onu kendi yerine atar . Bu yer değiştirme olayına “uzak yer değiştirme” denir.68 Bölgemiz Yörük ağızlarında örneklerine az rastlanır :
meyremlerlan(29/51), barışa çıriışa(21/8)

ÜNSÜZLERİN İKİZLEŞMESİ
Ünsüz ikizleşmesi Eski Türkçede olduğu gibi bugünkü Türk dil ve lehçelerinde
de bol örnekleri bulunan bir fonetik olaydır.69

abba(24/11) , aşşa (22/74 ) , emme(3/9 ), eşşep (10/5 ) , maşşala ( 3/81)

İKİZ ÜNSÜZLERİN TEKLEŞMESİ
İkiz ünsüzlerin tekleşmesi olayı Arapça kelimelerde kendini gösterir. Arapçadan geçme bazı ikiz ünlülü kelimelerdeki ünsüzlerden birisinin gevşeyerek erimesi
sonucunda oluşmuştur .70
67

Ercilasun1983: 141
Gülensoy, 1988: 69-70
69
Gülensoy, 1988: 66
70
Gülensoy, 1988: 67
68
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eveqa( MDD) , evel( 24/12 )71

HECE KAYNAŞMASI (Contraction)
Hece kaynaşması, çoğu zaman iki komşu hecenin kaynaşması ile meydana gelir. Bu ses olayının Bergama ve köylerindeki Yörük ağızlarında örneği oldukça fazladır.
Hece kaynaşmaları Yörük ağızlarında uzun ünlülerin doğmasına neden olur .
d{nümüz < düğünümüz(28/30), ġalm<kalıyor(20/13), hazırlnmızı< hazırlığımızı (27/13)

istmrim < istiyorum(29/85) , olmm <olmuyor( 20/12 ), yapmlar < yapıyorlar( 26 /27)

HECE YUTULMASI (Haplologie)
Bir kelime içinde yan yana bulunan iki heceden birisinin kaybolması ve tek
hece oluşması olayıdır .
ayanıza < ayağınıza(1/33), bǖpleri < büyükleri(3/180), vadnm < vardığım(10/44)

ÜNSÜZ TÜREMESİ
Bergama merkez ilçe ve köylerindeki Yörük ağızlarında görülen ünsüz türemesi
örnekleri şunlardır :
71

Aynı örnek Kütahya ve Yöresi Ağızlarında da görülmektedir.Örnek: evel<evvel(36/25), (bkz.
Gülensoy, 1988:67)
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1 . Kelime Başında Ünsüz Türemesi:
1. a) h türemesi:
hu(9769), höyle(16/57)

2 . Kelime Ortasında Ünsüz Türemesi:
2. a) y türemesi :
sarıyip < sarıp(20/12 ) , otla…ıya < otlağa(29/7 ) ,

2. b) n türemesi :
elenptiriplē < elektrikler(28/47 )önpsüz < öksüz(29/82 )???

2. c) h türemesi :
ahraya < araya(10/119)

3 . Kelime Sonunda Ünsüz Türemesi:
3. a) n türemesi :
ba…ırlan(19/37), develen(21/6 ), nalinlēlen < nalınlarla(22/66 ) , oludun < olurdu( 26/23)

vādın < vardı(23/60) ,
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ŞEKİL BİLGİSİ
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TÜRETME ( YAPIM ) EKLERİ
Yapım ekleri, kelime kök veya gövdelerine getirilerek kelimenin yeni bir anlam
kazanmasını sağlar.72 Bergama ve köylerindeki Yörük ağızlarında yazı dilimizdeki bütün yapım eklerinin kullanıldığını görürüz. Ancak, bazı ekler yazı dilimizdeki
şekilleriyle kullanıldıkları halde, bazıları ses değişmesine ve düşmesine uğrayarak
bölgenin ağız özelliğini oluşturmuşlardır .
Bölgemiz ağızlarında tespit edebildiğimiz yapım eklerini şöyle sıralayabiliriz :
1. İsimden İsim Türeten Ekler
1. a) -lı… / -lip / -lu… / -lüp :

jünlu…(1/1 ), ileşberlip (21/ 23), peşpeplip (19/9),…olaylīna(3/137 ), sabırlı…(25/70 ) ,

şenlı…li (21/2),

1. b) -lı / -li / -lu / -lü :
davullu(30/11 ) , dümbelepli(30/10 ) , ilaşlı(27/17 ) ,pulü(25/55 ), tadlı(24/25),yālı

(25/4 )yavu…lu(20/4 )

1. c) -cı / -ci / -cu / -cü
çenjici(31/ 9), çifçiydim(13/18), davulcu(24 / 6), fapirci(6/72), iazetecisiniz(MDD),
72

Gülensoy,1988: 75
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1. d) -pi :

evelpinlē(19/28) , evelpi(27/16 )

1. e) -leyin :
sabāla(21/12 )73
1. f) -cı… / -cip / -cu… / -cüp :

ufacı…(MDD ) , azı…(28/30 )

1. g) -sız / -siz / -suz / -süz :
ilaşsızdı(27/17 ) , pēfsiz(3/5 ) , rātsızdı(3/174)

1. h) -ıncı / -inci / -uncu / -üncü:
üçüncü(28/28 )

2. İsimden Fiil Türeten Ekler
2. a) -a / -e:
oynaşilīdı(19/ 7) , oynardı…(27/6 ) , oynasın(7/7 )
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Aynı örnek Kütahya ve Yöresi Ağızlarında da görülmektedir.Örnek: sabala<sabahleyin(24/34), (bkz.
Gülensoy, 1988:77)
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2. b) -l :
inceldi(19/28 ) , epsilsin(6/41)

2. c) -la / -le :
harladırlardı(28/ 35), ünledirin(29/29 ), ilaşladım(20/18 ), işledmdim(23/63 ), işleymez

(6/31) sulaycan(19/35 ) , toplardı… (22/61 )

2. d) -lan / -len :
aya…lanırmış(25/68), bālanır(16/98), evlenildi(22/44), işlenmedi(23/65), toplanīdı(19/8)

3. Fiilden isim Türeten Ekler
3. a) -ma / -me:
do…uma(19/26 ) , içmemiz(3/79 ) , sölemesi(29/20 ) , toplamaya(22/3 ) yememiz(3/79 )

3. b ) -ı / -i / -u / -ü :
ġor…u(26/7) , ölü(25/7 ) , örtünün(10/69 )

3. c) -ım / -im / -um / -üm :
doumlarda(3/135) , jeçimimiz(20/5 ) , ölüm(25/38 ) ,
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3. d)

-ġı / -ji :

çalġı(24/2) , biljisi(24/12 )

3. e) ma… / -mep:

demep ( 29/85 ), epmep (25/49) , yimep (MDD)

3. f) -ı… / -ip / -u… / -üp :

yı…ı…( 25/23 ) , bǖp (25/76 )

3. g) -man / -men :
uretmen(29/77 )

3. h) -ca / -ce :
ēlence(30/5)
3. ı) -tı / -ti :
yaşantılarımıza(18/14)
3. i) -ġun / -jün :

yorġunumu(18/11 )
3. j) -mada / -mede :
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jezmedeyim(14/2)

3. g) -je :

bölje(4/8)

4. Fiilden Fiil Türeten Ekler
4. a) -ma / -me :
anladamam pi (26/2)bilemem(19/2 ), bilmeyrim(22/11),dimedi(20/4 ) ,duymadım(20/2)

4. b) -ş :
dövüşür(25/7 ), jüdüşdürürlerdi(17/3) , oynaşırlardı( 27/7 ), oynaşilīdı(19/7 )

4. c) -(ı)n :
jelinirdi(31/31) örtündüp ( 23/10), sarnıdım( 23/38 ),toplanıdı(19/8)

4. d) -ır / -ir / -ur / -ür :
bişirmler( 17/51 ) , dōrdum( 10/59 )

4. e) -dır/ -dir / -dur / -dür :
bindirmler(28/11), dipdiridip (26/22 ), ettiremedip ( 6/115), peydirlēdi( 26/5), ya…tır-
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dı…(6/13), yidirisin(25/4 )

4. f) -al / -el :
jömelmiş( 25/41 )

4. g) -t :
aratmasın(26/69), ġaynadırlardı(29/32), jöstertmesin(26/67), ġuruduruz(27/12)

İSİMLER
İsimler , canlı ya da cansız bütün varlıkları ve kavramları tek tek ya da cins
cins karşılayan ve onlara ad olan kelimelerdir. 74

İsim İşletme Ekleri
1. Çokluk Ekleri
Birden fazla varlığı karşılayan isimlere eklenirler .75 Türk dilinin en yaygın
çokluk şekli olan +lAr ekinin iki temel görevi bulunmaktadır : Eke adını veren
“çokluk” fonksiyonu , Eski Türkçe döneminde daha az görülmekte , diğer görevi olan
“grup, kategori , sınıf” yapma fonksiyonu ise daha baskın görülmekteydi . Günümüz
Türkçesinde ve ağızlarında da aynı durum söz konusudur. Hem isim kök ve tabanlarda
hem de iyelik ve / veya hal eki almış kelimelere eklenebilmektedirler.76

74

Hikmet Biray (1999): Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde İsim, TDK Yayınları, Ankara, s.3
Ergin, 1998:209
76
Gülsevin Gürer,(2002): Uşak İli ağızları, Ankara, TDK Yayınları, s.81
75
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Bu ekler bölgemiz ağızlarında yazı dilimizdeki şekliyle –lar / -ler olarak kulanılabildiği gibi bazı ses hadiseleri sonucu şu şekillerde de görülmektedir :
-lar : bunlara ( 19/2 ), sīrlar < sığırlar( 2/12 ) , unlar < onlar( 24/4)
-ler : dǖnler < düğünler(26/21) , şēler < şeyler(29/10) , vazifeler(MDD )
Çokluk eki “+lar / +ler “ ekindeki “+r” ünsüzü zayıflayıp düştüğü için ekin
bün- yesindeki “a” ünlüsü uzar ve “+la / +ld” çokluk eki oluşur :

-la : çocu…lā< çocuklar( 3/141), deliġanlılā < delikanlılar( 21/8) , unlālan <

onlarla(3/71)
-ld : çenizlē < çeyizler(24/29 ) , evelpinlē < evelkinler( 19/28) , hindipinlē <

şimdikiler( 26/11) ,

İlerleyici benzeşme nedeniyle “+lar / +ler” eki “+nar / +ner” “+na / +nd”
şeklini alır.
-nar : bunnar < bunlar(23/55), harmannar < harmanlar(19/33) , torunnarım <
torunlarım( 22/27)
-ner : binnerce < binlerce(18/14)

-na : zamannā < zamanlar( 19/16)
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2. İyelik Ekleri
İyelik ekleri , kendisine bağlı olan öğelerle ve kendisinin ilgili bulunduğu
kelimelerle münasebetini bildiren eklerdir . İyelik ekleri sahiplik , ait olma ve bağlılık
bildirir .77

1 . Tekil Şahıs
-m :
dǖnüm < düğünüm( 20/6) , ġaynanam(20/1 ) , içimden(19/5), yavrum(19/5)
2 . Tekil Şahıs
-n:
āzından < ağzından( 25/39 ) , deden( 16/64), rüyanda( 25/39)
3 . Tekil Şahıs
-ı / -i / -u / -ü /- sı / -si / -su / -sü :
başucuna (3/ 101),bǖpleri < büyükleri(3/180), ġızını(16/7)ōlu < oğlu(23/39) ,üstü(20/6)

yōrdunu < yoğurdunu( 21/12)

77

Ergin, 1998:210
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1 . Çoğul Şahıs
-mız / -miz / -muz / -müz:
adetlerimiz ( 21/19 ) , ayāmıza < ayağımıza(1/54), basmamız(24/30)

2 . Çoğul Şahıs
-nız / -niz / -nuz / -nüz:
ayānıza < ayağınıza(1/33) , elleriniz( 1/34)
3 . Çoğul Şahıs
-ları / -leri / -narı / -neri :
sevileri( 11/5)

3. Aitlik Eki
Yapım eki özelliği de taşıyan -ki aitlik eki Bergama ve çevresindeki Yörük köylerinin ağızlarında da çekim eklerinden sonra gelen , iyelik eki gibi yardımcı ses alan ve
aitlik gibi bir çeşit iyelik fonksiyonu taşıyan bir çekim eki karakterindedir .
evelpi( 19/27) , evelpinlē(19/28), hindipi( 28/49 ) , hindipinlē( 26/12)

4. Hal Ekleri
İsmin başka bir kelimeyle ilgi kurmak üzere aldığı eke hal eki , başka bir kelime

75

ile ilgi kurmak üzere ismin eksiz olarak veya ek alarak bulunduğu duruma isim hali diyoruz.78
4. a) Yalın Hal
Yalın hal, adların başka unsurlara bağlı olmayan şekilleridir. Yalın haldeki bir ismin karşıladığı nesne ve kendisine tabi isim dışında hiçbir ilişki ifade etmez .79
4. b) İlgi Hali
Hal eklerinin temel görevi , adı içinde bulunduğu duruma göre fiile bağlamaktır.
Ancak ilgi hali ekinin böyle bir görevi yoktur. İlgi hali eki adı ada bağlayarak bir tamlama kurar .

+nın / +nin / +nun / +nün:
avlunun(28/35) , damının(25/25) , eminenin(29/47) …ānçının < kayınçının(23/15)
+ın / +in / +un / +ün:
alnımın( 28/82 ) , ġomşuların (20/8 ) , pöyün( 25/9), südün(25/11)

+n:
dān < dağın (9/12) , öpüzlēn < öküzlerin(26/40)

4. c) Belirtme Hali
Cümle içinde eylemin doğrudan etki ettiği ad , belirtme halinde bulunur . Belirt78
79

Tuncer Gülensoy, Türkçe Ders Notları, Elazığ, 1986, s.32
Ahmet Buran, (1996), Anadolu Ağızlarında İsim Çekim(Hal) Ekleri, TDK Yayınları, Ankara, s.37
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me durumu , adı kendisine etki eden geçişli eyleme bağlayan haldir . Bu hal bazen eksiz
bazen ekli olabilir .80
+ı / +i / +u / +ü:
dōmumu < doğumumu(22/ 22 ), hazırlīmızı < hazırlığımızı(27/13) , herpezi(25/78)

+nı / +ni / +nu / +nü:
altısını(24/39) , …aymasını(25/16)
+yı / +yi / +yu / +yü:
ba…lavıyı(17/45), çırayı(28/36), tarnayı < tarhanayı(29/25), yav…lıyı< yavukluyu(23/22)

+e:
epmē < ekmegi(25/4 )

+y:
ba…lavıy < baklavayı(29/58)

4.d ) Yönelme Hali
Yönelme durumu iş , durum , hareket ve nesnenin yönünü , varacağı son noktayı
belirtir . Eylemin hareketinin yöneldiği ve kendisine yaklaşılan nesne ,cümlede yönelme
durumunda bulunur .

80

Buran, 1996: 98
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+a / +e:
donlarımıza(22/14), iundelie <gündeliğe(22/ 3), halimiza(1/59),istemē<istemeye(16/27)
…oye(27/3) , pöpē < köpeğe(25/3 )

+(n)a / +(n)e:
āşamına < akşamına( 30/6)

, ayāna < ayağına( 22/68)

+(y)a / +(y)e:
jeçiye < keçiye(23/33) , tarlaya(26/35 ) , yavu…luya( 23/4)

4. e) Bulunma Hali
Bulunma hali, iş, hareket, kişi ve eşyanın yerini bildirir. Bu, bulunma durumunun temel görevidir .81
+da / +de:
a…lımda(19/3) , evinde(19/7 ) , içerde(25/47),yo…arda < yu…arıda(25/36)

+ta / +te:
saçta(22/83 ) , şav…ta( 28/40) , tepecipte(3/176), topra…ta(22/26)
4. f ) Ayrılma Hali
Ayrılma durumu , iş , hal ve hareketin çıkma, başlama noktasını bildirir. Genellikle eylemin gösterdiği hareketin kendisinden uzaklaştığı veya çıktığı isim,cümlede ayrılma halinde bulunur .82

81
82

Buran, 1996:177
Buran, 1996:235
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+dan / +den :
āçdan < ağaçtan(22/67), beşden(3/165)…adifeden(5/1) , yaşlarından( 1/23 )

+tan / +ten :
benzinnipten < benzinlikten, (9/29) ġalpten < kalpten(9/3)

4. g) Vasıta Hali
Kelime gruplarında ve cümlede eylemin kendisi vasıtası ile , kendisinin katılımı
ile veya kendisinin ifade ettiği zamanda yapıldığını göstermek için isim vasıta halinde
bulunur .83
+ın :
yazın(17/40)
+le / +la :
benle(28/30), devdle < deveyle( 21/4) , dovāla < duayla( 27/2) , ġaynanamla( 3/68) ,

unla < onunla(23/3)
+len / +lan :
davullan( 13/32 ), meyremlerlan( 29/51 ) , nmlen < neyle ( 9/12) ,paralan(19/25)
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Buran, 1996: 266
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+nen / +nan :
çapaynan < çapayla( 2/10), emrinnen < emriyle( 16/27), peşpēnen < keşkekle(28/54),

ōlannan < oğlanla(10/30)

+nne / +nna :
arabalarınna(13/35), jeçilerinne < keçileriyle (29/2) , ġoyunlarınna <koyunlarıyla(29/2)

nēsinne (29/2)
+nlan / +nlen:
birinlen( 3/ 130), ġarsınlan < karısıyla( 4/59 )
+(y)len / +(y)lan:
arabaylan( 9/53) , dedeylen( 26/40) , sopaylan( 30/22) ,
+(n)la / +(n)le
unla(23/3), onla(MDD)
+(y)la / +(y)le
eliyle(MDD)
+ına / +ine :
bējirine < beygir ile(19/33), öpüzine < öküz ile(19/33)
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+e:
dedēne < dedeyle(26/14)

4. h) Eşitlik Hali
Eşitlik ekinin temel görevi eşitlik, gibilik, kadarlık ve benzerlik bildirmektir.84 Hal
ekleri arasında “görev değiştirici ek” olarak kullanılmaya en elverişli olanı ,+ça / +çe
+ca /+ce eşitlik ekidir .
+ce / +ca
binlerce( 1/32 ), eyce < iyice(10/45)
+çe / +ça
ha…ça(MDD)

4. ı ) Yön Hali
Kelime gruplarında ve cümlede eylemin kendi yönünde yapıldığını göstermek
için isim , yön gösterme haline girer . Yön hali ekleri daha çok yer ve yön ile ilgili , yer
ve zaman isimlerine gelerek fiilin yönünü belirtirler . Ancak , günümüzde kalıplaşmış
olarak sınırlı sayıdaki kelimede varlığını sürdüren bu ekler , çekim eki olma görevini
yitirmiş ve kelime gövdesi ile kaynaşmıştır .85
+ra / +re:
bura(6/55), sōra(6/135) , ura(9/14 )

84
85

Gülsevin, 2002: 94
Buran , 1996: 286
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+arı / +eri :
yo…arı(16/62)

+ar / +er :
yo…arlarıdan( 31/32 )

4.i ) Soru Eki
+mı / +mi :
bilm mi(3/128 ) , istáycep mi(8/2), o…uma mı(3/164) , olma mı(2/11 )

+mu / +mü :
bi buçu… mu(6/120) , oldu mu(13/8) , öldü mü(17 /36 )

+me :
del me (23/41)

ZAMİRLER
Şahıs , gösterme , soru ve belirsizlik kavramları vererek , varlıkların yerini tutan
kelimelere zamir denir.86
Bergama ve ilçelerindeki Yörük ağızlarında görülen başlıca zamir türleri ve çe kimleri şöyledir:

86

Gülensoy, 1988: 88
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1. Şahıs Zamirleri
Kişilerin adlarının yerini tutan kelimelerdir. Tekil ve çoğul şekilde bulunurlar

1.tekil : ben
ben öyleyim(1/8), ben de varmaycan dedim(3/11), benim dǖnüm dovalan oldu(27/1)

2.tekil : sen
sen ioca iarı…(9/63), sen düşürdün beni…(10/116), sen …or…muşun dedild (10/161)

3. tekil : o / u
u da dd …(16/8), o da hasta…(16/66), onu yararız(21/16)

1.çoğul : biz
çōdu bizim işimiz…(22/62), bizi evepden peydirlddi(26/5), biz çok irezildip (26/38)

2.çoğul : siz
siz nerelisiniz iuzum(29/42), siz iazatacısınız (MDD), siz de oynarsınız(16/53)

3. çoğul : onlar / unlar
onnar da istediler…(10/28),
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Şahıs zamirlerinin genel çekim tablosu şöyledir :
Yalın

İlgi

Hal

hali

hali

benim

Beni

Ben

Yükleme

Yönelme
hali
bana

Ayrılma
hali

Bulunma

Eşitlik

hali

hali

benden

bende

bence

senden

sende

sence

bene
ba
sen

senin

Seni

Sana
sa

o

onun

Onu

ona

ondan

onda

onca

u

unun

Unu

una

undan

unda

unca

biz

bizim

Bizi

bize

bizden

bizde

bizce

siz

sizi

Sizi

size

sizden

sizde

sizce

onlar

onların

onları

onlara

onlardan

onlarda

onlarca

onnar

onnarın

onnarı

onnara

onnardan

onnarda

Onarca

unlar

unların

unları

unlara

unlardan

unlarda

unlarca

unnar

unnarın

unnarı

unnara

unnardan

unnarda

unnarca

unladan

unlada

unlaca

unnadan

unnada

unnaca

unla
unna

unnan

2. Dönüşlülük Zamiri
Bu zamirler asıl kişi zamirlerinden anlam bakımından daha güçlü bir ifadeye sahip olan zamirlerdir. günümüzde dönüşlülük zamiri “kendi” kelimesinden çekimlenir.

1. tekil şahıs : pendim

ben pendim istemeyerep oldum(3/52), pendime ba…tıracan dedi(6/55)
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2. tekil şahıs : pendin

sen pendin söledin(MDD)

3. tekil şahıs : pendi

pendi ōlanından iyi sevepbdler(3/73)

1. çoğul şahıs : pendimiz

pendi pendicmmize(18/5)

2. çoğul şahıs : pendiniz

pendinizi bilin(MDD)

3. çoğul şahıs : pendileri

pendileri de sa…at olsun(12/16)

3. İşaret Zamirleri
İşaret etme ve gösterme yolu ile nesnelerin adlarının yerlerini tutan zamirlerdir.
Bergama ve çevresindeki Yörük ağızlarında , üçüncü tekil ve çoğul şahıslarda kimi za man “o-“ ünlüsünün ses değişikliğine uğrayarak “u-“ halini aldığını görüyoruz.
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Tekil
bu :
benim adam buna hep çarıpbaydı(10/110)

şu :
şunlan jeldip (MDD)

o :
onu bi jüzel iaynadirld (30/18)

u :
unu şdler yapar…(29/10)

Çoğul
Bura / buraya:
bura vddim(6/45)

bunla:
benim bildipldm bunla (25/57)
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bunnar:
bunnarı ettim…(14/4)
şunla :
şunla jibi(MDD)

onlar :
ni olusa onlar epilidi(22/58)

unlar :
hinci unlar ia…tı(16/26)

İşaret zamirlerinin genel çekim tablosu şöyledir :

Yalın

İlgi

Yükleme

Hal

hali

hali

bu

bunun

bunu

şu

şunun

o

Yönelme

Ayrılma

Bulunma

hali

hali

buna

bundan

bunda

bunca

şunu

şuna

şundan

şuna

şunca

onun

onu

ona

ondan

onda

onca

u

unun

unu

una

undan

unda

unca

bunlar

bunların

bunları

bunlara

bunlardan

bunlarda

bunlarca

bunnar

bunnarın

bunnarı

bunnara

bunnardan

bunnarda

bunnarca

bunla

bunlan

bunladan

bunlada

bunlaca

hali

Eşitlik
hali
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bunna

bunnan

bunnadan

bunnada

bunnaca

şunlar

şunların

şunları

şunlara

şunlardan

şunlarda

şunlarca

şunnar

şunnarın

şunnarı

şunnara

şunnardan

şunnarda

şunnarca

şunla

şunlan

şunladan

şunlada

şunlaca

şunna

şunnan

şunnadan

şunnada

şunnaca

onlar

onların

onları

onlara

onlardan

onlarda

onlarca

onnar

onnarın

onnarı

onna

onnardan

onnarda

onnarca

onla

onlan

onladan

onlada

onlaca

onna

onnan

onnadan

onnada

onnaca

4. Soru Zamirleri
Bu zamirler nesneleri soru yoluyla temsil eden ve onları sormak amacı ile kulanılan zamirlerdir.
pim :

…eve pim jeldiyse…(3/104)

pimin :

pimin dili çı…tı mı(25/77)

ne :
jünlu… ne yapacaz işte(1/1), napacan(10/2), ni işlencedip(10/102)

88

nere :
nere daılaca… (9/16)

nēlen :
hebimiz ndlen ölcez…(25/77)

nmle:

nmle şe olacan(9/12)

neydi :
…ocasının adı eminenin neydi(29/47)
nerde:
nerde bu dan başında(9/37)

nerden:
ben maniyi nerden bilen(3/2)

5. Belirsizlik Zamirleri
Bu zamirler nesneleri belirsizlik yoluyla gösterirler
herpes :
herpese nasib mi olca…tı(18/31)
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herpez:

herpez bird jün evde ialıdı(3/172)

biri :
jit istedmn birine dedi(3/28)

pimi :

pimi jelir pimi jidmr(MDD)

pimisi :

pimisi paracı… veripba(9/11)

pimse:

pimseleri eli ioynunda ioymasın(9/10)

hebsi:
hebsi oldu…(3/46)
hebicm :

hebicm de çok iyi(29/51)
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hepimiz:
hepimiz bir yerde(3/79)
hindipinld:

hindipinld jitmeyi(26/12)

şey :
hic şey etmedi(3/123)

SIFATLAR
Sıfatlar , isimlerin niteliklerini ve niceliklerini gösteren isim soylu sözcüklerdir.
Varlıkların çeşitli özellikleri bulunmaktadır. İsimler tam olarak belirtemedikleri bu
özellikleri sıfatların yardımıyla gösterirler.87
1 . Belirtme Sıfatları
Belirtme sıfatları nesneleri belirten sıfatlardır. Bu sıfatlar varlığın herhangi bir
özellik belirtmeden , şu ya da bu şekilde belirtirler . Varlığın yerini , sayısını gösterir ya
da soru yoluyla varlığı ifade ederler.
1. a ) İşaret Sıfatları
İşaret sıfatları varlığı işaret yolu ile gösterirler.Bu sıfatlar isim olmaksızın kullanıldığında birer işaret zamiridir.İşaret zamirleri ismin önüne geldiklerinde işaret sıfatı haline dönüşürler.

87

Ergin, 1998:232
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bu : (20/14)
şu : (18/32)
o : (19/20)
u : (29/20)

1. b ) Sayı Sıfatları
Sayı sıfatları isimlerin önüne gelerek onları sayı yönünden gösterirler .
1.b.1) Asıl Sayı Sıfatları
Bu sıfatlar varlıkların gerçek sayılarını gösteren sıfatlardır . Bergama ve çevresindeki Yörüklerin ağızlarında görülen asıl sayı sıfatları aşağıda örneklendirildiği gibidir :
otuS(12/14) , bi(19/26) , on ipi(13/13) ,

1.b.2) Sıra Sayı Sıfatları
Sıra sayı sıfatları önlerine geldikleri adların derecelerini, kaçıncı olduklarını belirtirler.
üçüncü(19/21)
1. b.3) Üleştirme Sıfatları
Üleştirme sıfatları bir bölme , ayırma , paylaştırma , dağıtma anlamı ifade ederler .
birer (20/) , birē(3/172)
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1. c) Belgisiz Sıfatlar
hiçbir/ hiçbi:
hiçbi şdmiz yo… (4/26)

baş…a:

baş…a zenatim yo…udu(13/18)

bir ipi:

birpi işleme(23/63)

1.ç ) Soru Sıfatları
İsimleri soru yoluyla gösteren sıfatlardır. Soru sıfatları da tek başlarına
kullanıldıklarında

birer soru zamiridirler. İsmin önüne geldiklerinde sıfata dönüşürler .

ġaç(20/20) , nmş (13/43)

2. Niteleme Sıfatları
Nesnelerin özelliklerini (renk, biçim, durum) bildiren sıfatlardır.
a… vistan(24/24), ai anam(1/24), beyaz jelinlm( 19/15 ), ioca iarı( 23/2 ), iuru börülce

(22/90), pulu bezler(3/57), yalı ekmek(25/3), yeşil yapra… (25/12), Selvi boylum(5/5)
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ZARFLAR
İş , oluş ve hareket bildiren kelimeleri , yani fiilleri çeşitli yönlerden etkileyen
kelimelerdir . Tek başlarına isimden başka bir şey değ,ildirler . Zarflar fiillerin önüne
gelerek onları çeşitli açılardan etkiler . Bir bakıma fiillerin sıfatlarıdırlar.88 Zarflar ,
manasını değiştirdikleri unsurlara , bu arada fiillere doğrudan doğruya , ,çekimsiz olarak
bağlanan kelimelerdir . Zarflar pek çoğu isim gibi olduğu halde her isim bir zarf
olmamaktadır . İsim olmayan zarfların sayısı çok az olup , bunlar tek başına edat olan
zarflar , yani zarf olarak kullanılan edatlardır .

1 . Yer – Yön Zarfları:
Eylemin yönünü gösteren kelimelerdir .
jeri : (23 / 21)

bura : (27/4)
üte : (6/62)
beri : (6/63)
aşşa: ( 9/25 )

2 . Zaman Zarfları:
Eylemin ne zaman yapıldığını bildiren zarflardır .

88

Ergin, 1998: 244
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hindi :(19/7)89
bi havta : (19/7)
salisi jünden : (19/11)

o zamanna : (19/16)

hemen : (20/18)
sabāla :(21/12)
yeniden : (21/15)
jine : ( 21/15)

evepden < evelden : (22/1)

jüzesiri : (29/3)

hinci :( 1/9)
şinci :(3/114)
eveqa : (8/6)

sonara : ( 9/50)

89

Aynı örnek Kütahya ve Yöresi Ağızlarında da görülmektedir.Örnek: hindi(33/3), (bkz. Gülensoy,
1988:96)
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3 . Nasıllık – Nicelik Zarfları :
bule : ( 20/3)

ule : (21/9 )

mutlu : (3/18 )
zorlan : (3/7 )
ālā ālay : (3/14 )
aylā sızlā : (3/14)
tam türüst : (16/ 27)

4 . Azlık – Çokluk (miktar) Zarfları:
Azlık ve çokluk ifade eden miktar derece bildiren zarflardır .

pep :(21/2)

azı… : ( 21/10 )
ço… : (25/ 36)
fazla : (29/18)
binlerce : (1/8)
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pep ço… : (3/21)

ēce < iyice : (10/18)

5 . Soru Zarfları:
Eylemi soru yoluyla bildirirler .
nasıl oludu( 19/6 ) nası oluca… (13/31)

EDATLAR
Arapça bir kelime olan edat “alet” ve “vasıta” demektir . Bir gramer unsuru
olarak da “edatlar tek başlarına manaları olmayıp , ancak cümledeki diğer kelime
grupları arasında çeşitli münasebetler kurmağa yarayan alet sözler”dir , “vasıtalar”dır. 90
Edatlar , “ünlem edatları” , “bağlama edatları” ve “son çekim edatları” olmak
üzere üç başlık altında toplanır .

1. Ünlem Edatları
Ünlem edatları , duyguları , heyecanları ; seslenmeleri , sorma , gösterme ve
onaylamaları ifade eden edatlardır .

90

Necmettin Hacıeminoğlu, (1922): Türk Dilinde Edatlar, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, s.5
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Ünlem edatları ,
a) Ünlemler
b) Seslenme edatları
c) Sorma edatları
d) Gösterme edatları
e) Cevap edatları
diye sınıflandırılır .
1. a ) Ünlemler :
Bir duyguyu , bir düşünceyi anlatan veya bir tabiat sesini yansıtan kelimeler olup
Bergama ağızlarında tespit edebildiğimiz örnekleri şunlardır .
a : (31/4)

aman: (15/3)
1. b ) Seslenme Edatları
Yalnız hitap ve seslenme için kullanılan edatlardır . Bölgemizdeki Yörük
ağızlarında derlediğimiz metinlerde geçen örnekler ise şunlardı :
bea : (14/2)
be : (6/33)
hadi : (6/102)
ōp : (9/32)
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1. c ) Sorma Edatları
Yazı dilimizde sorma ifade eden hani , niçin , acaba edatlarıdır .
hani : (1/8)
acep : (28/7)

1. d ) Gösterme Edatları
Bir varlığı göstermek , işaret etmek için kullanılırlar . En sık kullanılan gösterme
edatı “işte”dir.
işte : (1/1)
dē : (1/8)
tā : (28/62)

1. e ) Cevap Edatları
Kabul veya ret ifade eden edatlardır .
tamam : (8/10)
hı : (MDD)
tabi : (10/63)
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2. Bağlama Edatları
Cümleleri veya cümle içinde kelimeleri ve kelime gruplarını ya mana
bakımından , yahut şekil olarak birbirine bağlayan kelimelerdir . Mana ve vazifeleri
bakımından;
a ) Cümle başı edatları
b ) Denkleştirme – karşılaştırma edatları
c ) Sıralama edatları
ç ) Sona gelen edatlar
diye sınıflandırdığımız bağlama edatlarının bölgemiz Yörük ağızlarından tespit ettiğimiz örnekleri şunlardır :
2. a ) Cümle başı edatları
Bu edatlar , cümleleri anlam bakımından birbirine bağlar .
ama : (3/130)
eme : (3/38)
emme : (1/14)
ma : (26/16)
zāten : (3/136)
zāte : (18/4)
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sāte : (25/51)
dā : (3/60)
dē : (10/27)
belpi : (20/14)

2. b ) Denkleştirme – karşılaştırma edatları
Bu edatlar , birbirine denk olan , birbirinin yerini tutabilecek olan , birbirleri ile
karşılaştırılan edatlardır.
ne …ne : (22/40)
ni…ni : (29/22)
hem…hem : (7/8)
ya…ya: (25/2)

2. c ) Sıralama edatları
Yazı dilimizde kullanılan ve , ile , ila gibi kelimelerdir .
ve: (MDD)
ile: (MDD)
ilen: (10/118)
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2. d ) Sona gelen edatlar
Bu edatlar , cümlenin sonuna gelerek , önceki veya sonraki unsurlara , kelimelere,
kelime gruplarına veya cümlelere bağlarlar .
ya : (1/20)
bile: (19/30)
ise: (11/5)

3 . Son Çekim Edatları
Bu edatlar , işletme eki görevi görürler . İsimlerden sonra gelerek onları zarflaştırırlar .
bile : (19/30)
bilen : (20/19)
bilene : (3/6)
…adān : (1/23)
ġadan : (20/17)
…a : (6/120)
ġa : (10 /159)
beri : (10/113)
baş…a : (4/26)
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FİİLLER

Fiiller, bir kılış, bir durum veya oluşu, özetle olan biteni anlatan kelimelerdir.
Türkçenin iskeletini bu fiiller oluşturur.91 Bergama ve köyleri Yörük ağızlarında fiillere
eklenen şahıs ekleri aşağıda belirtildiği gibidir.
1 . Zamir Kökenli Şahıs Ekleri
1. tekil
-m: jiderim (10/ 139)
-n: varmaycan(3/46)
2.tekil
-sın: ioymasın(9/10)
-sin: yidirisin(25/4)
-sun: …oyvurusuna(1/8)
-sün: jötürüsün (MDD)

3.tekil:
…
1.çoğul
-ız: iaynadırız(21/12)
-iz: üveleriz(21/12)
-uz: iuruduruz(27/12)
-üz: jörürüz(MDD)

91

Ayşe İlker, (1997): Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde Fiil, TDK Yayınları, Ankara: s.23
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2.çoğul:
-sınız: oynarsınız(16/53)
-siniz: jelisiniz(MDD)
-sunuz
-sünüz: jörüsünüz(MDD)

3. çoğul:
-lar: başlarlar(29/5)
-ler: jetiriler(29/8)
-la: alırla (3/85)
-ld: jiyeldmiş(19/28)

2. İyelik Kökenli Şahıs Ekleri:
1. tekil:
-m: dursam(5/9)
2.tekil:
-n: ba…amasan(1/27)
3.tekil:
-( )
1. çoğul:
-…: okutsa… (6/142)
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2.çoğul:
-nız: oynamadınız(16/52)
-niz: jörmeseniz(MDD)
-nuz
-nüz
3. çoğul:
-lar: yapmadılar(6/83)
-ler : jiderler(3/104)
-la : ta…arla (3/109)
-ld: dedild (9/14)

BİLDİRME KİPLERİ
Ortaya çıkan veya çıkacak olan hareketleri bildiren fiil şekilleridir. Bildirme
kipleri hem şekil hem de zaman ifade ederler. Hatta bu kiplerde zaman ifadesi şekil
ifadesinden daha belirgin olduğu için, bu kipler zaman adlarıyla anılırlar.

ŞİMDİKİ ZAMAN
Şimdiki zaman eylemin halihazırda devam ettiğini bildirir. Bunun yanı sıra
şimdiki zaman, ileriye dönük tavır ve hareketleri de bildirmekte kullanılmaktadır.
Yöremiz Yörük ağızlarında görülen şimdiki zaman ekleri ve çekimleri şöyledir:

-(ı/i/u/ü)yobilemiyom(MDD), epiyoduk (22/57), gidiyo (22/68), görüyon(MDD), süyleyodunuz
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(MDD) topluyola(MDD)

-ya / -ye
bilmiyem

-yu
bilmiyum(16/4), göriliyu(25/24), okudiyular(25/75)

-i / m, ı / n
bilmm(19/15), yaşayız(22/52), yapmlar(26/27)

-(i)r
alayrım(26/54), bilirlar(22/7), dönür(28/37)

GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMAN
Görülen geçmiş zaman anlam olarak, eylemin söylendiği anda hareketin bitmiş
olduğunu ve yapılan bu işe şahit olunduğunu ifade eder. Yöremiz Yörük ağızlarında
görülen geçmiş zaman eklerinin kullanılışı aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi yazı
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dilimizden farklı özellikler arz etmemektedir. Ekin tonsuz (t) ünsüzü ile kullanılışı
ender olup, tonsuz ünsüzle biten sözcüklere de genellikle tonlu şekilleri getirilir.

1.Şahıs tekil
-dım / -dim , -dum / -düm
durdum(20/4), duymadım(20/2), jitdim(20/17)

2.Şahıs tekil
-dın / -din, -dun / -dün
düşürdün(10/116), etdin (MDD)

3.Şahıs tekil
-dı / -di, -du / -dü
a…dı(23/57), etdi(22/39), öldü(19/4)

1.Şahıs çokluk:
-dık / -dik, -duk / -dük
çalışdı…(22/47), jöşdüp(27/4), otudu…(1/7)

2.Şahıs çokluk:
-dınız / -diniz, -dunuz / -dünüz
hoş geldiniz(MDD), etdiniz(MDD)
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3. Şahıs çokluk:
-dılar / -diler, -dular / -düler, -dıla / -dile, -dula / -düle
etdiler(3/111), getdile(MDD), tutdular(22/43)

ÖĞRENİLEN GEÇMİŞ ZAMAN
Öğrenilen geçmiş zaman anlam olarak, belirsiz bir zamanda, hareketi bildiren
kişinin önünde cereyan etmeyen eylemleri bildirir.

1.Şahıs tekil:
-mışım / -mişim, -muşum / -müşüm
düşmüşüm(10/104), jitmişim(9/23), olmuşum(10/105)

2.Şahıs tekil:
-mışın / -mişin, -muşun / -müşün
…or…muşun(10/161), yakmışın(MDD)

3.Şahıs tekil:
-mış / -miş, -muş / -müş
düşümüş(12/10), jetirmiş(18/38), yapmış(13/13)
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1.Şahıs çokluk:
-mışız / -mişiz, -muşuz / -müşüz
ölmüşüz(MDD)

2.Şahıs çokluk:
-mışınız / -mişiniz, -muşunuz / -müşünüz
bakmışınız(MDD)

3.Şahıs çokluk:
-mışlar / -mişler , -muşlar / -müşler, -mışla/ -mişld ,-muşla / -müşld

anlaşmışlar (8/7), jetimişld (18/41)

GENİŞ ZAMAN
Geniş zaman kesin bir şekilde bilinemeyen, ileriye dönük bir zamanı anlatır.
1.Şahıs tekil:
-arım / -arın, -erim / -erin, -urum / -ürüm
ba…arın(5/7), durarım(10/140), niderim(1/5), jünledirin(29/29)

2. Şahıs tekil:
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-arsın / -ersin, -asın / -esin
dersin(25/52), yapasın(MDD)

3.Şahıs tekil:
-r, -ar / -er, -ur / -ür, -ır / -ir
bilur(25/56), bişer(3/92), ya…ınır(1/40)

1Şahıs çokluk:
-arız / -eriz, -iriz, -uruz / -ürüz
inceldiriz(21/12), yararız(21/16), ġuruduruz(MDD)

2.Şahıs çokluk:
-arsınız / -ersiniz, -ırsınız / -irsiniz, -asınız

3.Şahıs çokluk:
-arlar / -erler, ırlar / -irler
ta…arlar(3/109)

Ayrıca -p zarf-fiil eki ve bar- tasviri fiilinin birleşmesinden oluşan “+pba /
+pbd” şekline de sıkça rastlanmaktadır:
alaşıpbalar(1/42),çalınıpba (3/59),gelipbalar(1/18), sevepbdler(3/72),yakıpbalar(1/44)
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GELECEK ZAMAN
Gelecek zaman, henüz gerçekleşmemiş bir eylemi ifade etmekte kullanılır ve
konuşulan zamandan sonraki bir zamanı belirtir. Gelecek zaman eklerinde büyük
ölçüde hece kaynaşması ve hece düşmesi hadiseleri görülmektedir.

1.Şahıs tekil:
-cam / -çam, -cem / -çem, -acam / -ecem
yicem(6/47), jidecem(MDD)

2.Şahıs tekil:
-can / -cen , -acan / -ecen, -ıcan / -icen, -casın/ -cesin, -çasın/ -çesin
ba…acan(6/60), jelecdsin(10/137), napecen(16/11), olcan(19/35)

3.Şahıs tekil:
-cak / -cek, -acak / -ecek, -ucak /-ücek, -ıcak / -icek
ayraca…(23/3), daılmıyca…(9/15), jelcep(25/2), nōluca…(23/66)

1.şahıs çokluk:
-caz / -cez, -acaz / -ecez, -ıcaz / -icez, -ucaz / -ücez
nddecez(1/4), yapacaz(1/1), yiycez(1/11)
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2.Şahıs çokluk:
-canız / -ceniz
görceniz(MDD)
3.Şahıs çokluk:
-ca…lar / -cekler, -ca…la / -cekle, -aca…lar / -ecekler, -aca…la / -ecekle
alca…lar(19/23), getcekle(MDD)

TASARLAMA KİPLERİ
Tasarlama kiplerinde zaman ifadesi yoktur. Bu kipleri yapan şekil ekleri yalnızca bir takım şekilleri ifade ederler. Bu şekiller tasarlamanın şart, istek, gereklilik veya
emir şeklinde ortaya çıktığının gösterir. Tasarlama kipleri, tasarlanan ya da istenen eylemi anlatan kiplerdir. Bu kiplerde açık bir şekilde bir zaman ifadesi yoktur.92

ŞART
Şart eki, hareketin şart halinde tasarlandığını, şart olarak düşünüldüğünü anlatmak için fiil kök veya gövdelerine eklenir. Fiil şarta bağlandığı için hiçbir hüküm ifade
etmez, hiçbir dilek, temenni, zorlama bildirmez.
1.tekil: sölesem(3/7)
92

Fatma Türkyılmaz, (1999): Tasarlama Kiplerinin İşlevleri, TDK Yayınları, Ankara: s.1
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2.tekil: jörsen (19/3)
3.tekil: okunduysa (19/22)
1.çoğul: bilsep (3/129)
2.çoğul: gelseniz(MDD)
3.çoğul: baksala (MDD)

EMİR
Emir ekleri tasarlama kiplerindendir. Emir gösterirken aynı zamanda şahısları da
gösterir. Emir kipi tasarlanan hareketin yapılmasını, emir şeklinde ifade eder.

1.tekil: …
2.tekil: diyvır (22/36)
3.tekil: basın (MDD)

1.çoğul: …
2.çoğul: dmverin (22/21)
3.çoğul: yapsınla (3/124)

İSTEK
İstek kipi tasarlanan eylemin arzulandığını, istendiğini ifade eder. Bu kipteki fiiller, iş ve oluşla ilgili isteği ortaya koyarlar.
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ooutam (6/142) ooudalım (29/85), jidem(MDD)

GEREKLİLİK
Gereklilik kipi tasarlanan eylemin gerçekleşmesi gerektiğini ifade eder. Gereklilik şeklinde çekimlenen filler, eylemin gerçekleşmesinin zorunlu olduğunu bildirirler.
Gereklilik kipi bölgemiz Yörük ağızlarında sık kullanılan bir kip değildir. Gereklilik anlamı emir kipiyle ya da “lazım “ kelimesiyle sağlanır
verilmemesi lazım(25/35)

BİRLEŞİK ÇEKİMLER
Birleşik çekim iki kipin bir araya gelmesiyle oluşur . ayrı ayrı iki şekil ve zamanı
karşılar . Anlatılan eylemin hangi zamanda yapıldığı daha net ve kesin olarak orta-ya
konur .
HİKAYE
a ) Şimdiki Zamanın Hikayesi
jidiyodum( 13/7) , yapmıyodum( 13/19) , epiliyodu( 22/55)

b ) Görülen Geçmiş Zamanın Hikayesi
jittmdim(9/27) , do…udzdu…( 21/9) , jirivēdidip (22/76 )

c ) Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikayesi
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oynamışdı(MDD)
ç ) Gelecek Zamanın Hikayesi

jitcddip(MDD)

d ) Geniş Zamanın Hikayesi
patlatırdı…(16/71 ) , …avurudu…( 16/71) , dipilidi(17/7 )

RİVAYET
a ) Şimdiki Zamanın Rivayeti

bilmmiş(MDD)

b ) Geniş Zamanın Rivayeti
jiyēlēmiş(19/28 ) , verilēmiş(25/49 ) , jidēmiş(25/50 )

ŞART

a ) Geniş Zamanın Şartı
jelise(5/6 ) , severse( 8/4 ) , çı…arsa(10/124)

b ) Gelecek Zamanın Şartı
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varmaycāsan( 3/28)

EK FİİL (CEVHER FİİLİ)
İsim soyundan olan her türlü kelimenin fiilleştirilmesinde yazı dilinde olduğu gibi
Bergama Yörük ağızlarında da i- yardımcı fiili kullanılmaktadır.
Geniş Zaman:
1. tekil şahıs:
cahilim(2/2), pörōluyum(1/49)

2. Tekil Şahıs:

fapirsin(10/83)

3. Tekil Şahıs:

ezraildir(25/34), meşurdu(3/134), ratsız(3/38), vardı(1/28)

1. Çoğul Şahıs:
eltiyiz(23/40), ialabalnz(23/44)

3. Çoğul Şahıs:
jibiler(3/81)

Hikaye:
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1.Tekil Şahıs:
d{ndeydim(10/151), püç{düm(12/1), urdaydım(10/151)

1.Çoğul Şahıs:

faoir idip(10/91)

Rivayet:
3. Tekil Şahıs:

eyimiş(25/5), ddlmiş(25/5)

Şart:
3. Tekil Şahıs:
birÃise(11/5), eyise(25/50), hayırlıysa(10/165), pötüse(25/50)
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İSİM – FİİLLER
İsim – fiiller hareket, oluş, kılış ve durumları, şahıs ve zamana bağlı olmadan
gösteren fiil isimleridir. Fiil kök veya gövdelerine özel ekler getirilerek oluşturulan
dilbilgisi birimleridir. –mak / -mek eki, fiillerden hareket ismi yapan bir ektir. –ma/-me
ve –ış/-iş de fiilden iş isimleri yapan eklerdir.

-ma / -me
dokuma(19/26), içmemiz(3/79), sökmesi(29/20), toplamaya(22/3), yememiz(3/79)

-mak / -mek
demek(29/85), ekmek(25/49), yimek(MDD)

SIFAT - FİİLLER
Sıfat-fiiller isimleri zaman kavramı taşıyan hareket özellikleriyle niteler . Sıfatfiil ekleri , eklendikleri kelimede zaman ve hareket anlamını taşırlar . İsimlerin fiil
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şeklinde çekilmeleri ile oluşurlar.93 Sıfat-fiiller esas itibarıyla vasıf isimleri oldukları
için sıfat olarak kullanılmaya daha çok elverişlidirler. 94
- an / -en
dutan < tutan(19/1) ,jelenlere(30/2) ,jeçen(4/5)…a…an < kalkan(19/1) , olmayan( 20/12)

-maz / -mez
görünmez(MDD)

-acak / -ecek
düşünmücep (10/ 141), jeycak < giyecek( 6/6 ) , olca…(MDD) , ölcep ( 25/9)

-dık / -dik / -duk / -dük
bildmn < bildiğin( 22/36 ) ,dedmn < dediğin(27/13), istedmn < istediğin( 3/28)

ZARF - FİİLLER
Zarf-filler , hareket hali ifade eden fiil şekilleridir . Kişiye ve zamana bağlanmaya
soyut bir hareket halini karşılarlar . İsim gibi kullanılmazlar , isim çekim eklerini
93
94

Ahad Üstüner, (2000), Anadolu Ağızlarında Sıfat-fiil Ekleri, TDK Yayınları, Ankara: s.1
Erten, 1994: 53
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almazlar .
Fiil çekimlerine fiillerin hareket kipleri sıfat fiillere vasıf yani nesne kipleri , zarf
fillere de hal kipleri diyebiliriz . Zarf- fiiller hareketi şahsa ve şahsa bağlamadan bir hal
şeklinde olduğu için , hüküm taşıyan bitimli bir hareket değil , hüküm taşıyan çekimli
fiil hareketine yardımcı bir hareket ifade eder .95
-p:
jüdüp( 4/24), sarıyip < sarıp(20/12) , sayıp(6/5)

-a / -e
ālā ālay < ağlaya ağlaya(3/35), aylā sızlā < ağlaya sızlaya( 3/36) , jeze jeze( 1/50 )

-ınca / -ince / -unca / -ünce
jelince( 28/43 ), uleyince < uluyunca(25/50)

-ıncanaka / -incenepe

jelincenepe(3/123)

-kan / -ken
ba…ar…an(11/2) , ol{…an < olurpen( 1/41) , sıcacı……an(29/70 ), yumşa……an( 29/70)

-kana / -kene
nişanlıy…ana(3/114)

95

Kalay, 1998: 113
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-arak / -erek
isteyerep (4/35 ) , severep (4/35)

-alak / -elek
deyelepten < diyerekten( 29/14)

-madan / -meden
buyurmadan(19/1) , ġatı…lamadan < katıklamadan( 29/56)

-madana / -medene
…armadana(29/30)

-alı / -eli
olalı(MDD) , öleli(MDD )
-ı / -i
atı atıvēdim ( 6/65) , veri verivēdim(6/65)
-dı mı / -di mi
anlaştı mı(8/10) , çı…tı mı( 25/38), oldu mu(13/8), uylaşdı mı(8/3)
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ARKAİK İZLER TAŞIYAN KELİMELER VE EKLER

Bergama merkez ilçe köylerindeki Yörük ağızlarında bazı kelime ve eklerde eski
türkçeye ait özellikler karşımıza çıkmaktadır. Bu kelime ve ekler halen eski haliyle
görülebildiği gibi bazı değişiklikler de mevcuttur. Metinlerimizden derlediğimiz arkaik
izler taşıyan kelime ve ekler şunlardır:

bolEski Türkçede “bol- “ olarak karşımıza çıkan “ol-“ fiili, bölgemiz Yörük ağızlarında da aynı şekilde görülmektedir.
denişik bolduk(3/14)
barEski Türkçede “var-“ anlamında kullanılan fiil, günümüzde de aynı anlamda kullanılmaktadır
gardeşimiz gidip barı diye de…(1/44)
önksüz / önsüz:
Kelimenin bu kullanımında Eski Türkçedeki ng sesini görmekteyiz.
önpsüz(29/82)

evekten:
“evelden,

eskiden”

anlamında

kullanılan

Yörük

ağızlarında

“evekten”,

“evekden”, “övekten” şekillerinde görülen bu kelimelerin de eski türkçeye dayandığı
görülmekte- dir.Bu sözcüğün oluşumunun evel kelimesinin üzerine gelen Eski Türkçe
bir ek olan -ök ekiyle gerçekleştiği görülmektedir.
çtdu bizim işimiz evetken(22/62)
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urTürkçe kelimelerin başına “v” sesi gelemeyeceğinden “vur-“ anlamına gelen
kelimenin aslının “ur-“ olduğunu biliyoruz, Bu kelime bölgemiz Yörük ağızlarında da
bu şekilde görülmektedir.
urmuş gitmişim(9/23)
sekizen / dokuzon:
“seksen” ve “ doksan” sözcüklerinin Yörük ağızlarında kaynaşmamış halleriyle
görüyoruz
dokuzon yaşındayım ben.(12/4)
sekizenlik dokuzanlıgız ya.(1/20)

undan ke:
Eski Türkçede geri anlamındaki “keri” sözcüğünün hece yutumuyla “ke” haline
gelmesiyle “ondan/undan” keimesiyle birleşerek “ondan sonra” anlamında kullanılır.
undan ke yazarız yukayı(29/63)
yü- :
“yıka-“ anlamında kullanılan Eski Türkçe “yü- / yu-“ kelimeleri Bergama Yörük
ağızlarında da görülmektedir.
geycak yüdüm. (6/6)

yörü- :
“yürü-“ anlamındaki “yörü- / yoru-“ Bergama Yörük ağızlarında da bu haliyle
görülür
yörü yavrum yörü (9/18)
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yalınız:
“Yalın” isminde türetilen “yalnız” sözcüğü eski Türkçedeki kullanımıyla
görülmektedir.
hebsi oldu yalınız…(3/46)
hangı :
“Hangi” kelimesi Eski Türkçede olduğu gibi uyumu bozmadan kullanılır.
hangısını bulduysan…(3/87)
sonara :
“sonra” sözcüğü de Eski Türkçedeki gibi ekin kaynaşmamış haliyle
görülmektedir.
sonara öle gaçamadı.(3/32)
barmak:
“Barmak” sözcüğü Bergama Yörük ağızlarında p < b değişmesine uğramamış
haliyle kullanılır.
kara dut barmak gibi(33/11)
kardaş:
“kardeş” sözcüğü Eski Türkçedeki gibi uyumu bozmadan kullanılır.
ufak kardaşım…(3/21)
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SONUÇ
Derlediğimiz metinlerden yola çıkarak Bergama merkez ilçe ve köylerindeki Yörük
ağızlarında göze çarpan, önemli özellikler şöyledir:
I. SES BİLGİSİ :

1. Bergama merkez ilçe ve çevresindeki Yörük ağızlarında, yazı dilimizdeki ünlülerin yanında, bunların çeşitli ses olayları sonucu oluşmuş uzun şekilleri de görülür.
yakıpbalar(1/41), aşam(3/57), rat(6/42), vedi(6/54), olan(6/111), yüdüm(6/6)

2. Bergama yöresi Yörük ağızlarında “a” ile “e” arası bir á , “ı” ile “i” arası bir “¨”,
“o” ile “ö” arası bir “ọ”, “u” ile “ü” arası bir “ụ” ünlüsü görülmektedir.

jeycák(6/6), jụzel(30/21), ek¨liyodu(22/57)

3. “r”, “l” ünsüzlerinin önün ünlü türemesi vardır.
ilan(6/7), ıramazan(22/89), ileşberlipæô âõßí

4. Eşit ikiz ünlülerin örnekleri azdır.
deñerdi(3/116)
5. Bergama Yörük ağızlarında hemen hemen bütün ünlüler birbirleri ile değişme
göstermektedir.
furdum(10/157), oayfaltı(22/81), şinci(31/35), ilaş(20/18), aociyer(9/5)

6. Bölgemizde ünlü uyumu sağlam bir yapıya sahip olmasına rağmen bazı eklerin
uyuma hiç girmediği görülmektedir.
aoşampi(MDD)
7. “b, f, m, p” ünsüzlerinin tesiriyle yanlarındaki yuvarlak ünlüler düzleşir.

125

pamıo31/22, çamır(15/1)

8. Aitlik eki “-ki” bölgemiz Yörük ağızlarında da uyuma girmez.
aoşampi (MDD)

9. Başta ünlü düşmesi görülmez

10. Kelime başındaki çoğu o sesi i olur
iaynana(20/1), iader(4/25), iadan(20/16), iızım(31/3)

11. Bergama Yörük ağızlarında nazal n ve hırıltılı h sesleri yoktur.
12. Anadolu ağızlarında sıkça görülen –nl- > -nn- benzeşmesi Bergama Yörük
ağızlarında da oldukça yaygındır.
bunnar(3/146), yazannar(7/5)
13. Metatez örneklerine çok az rastlanmaktadır.
meyrem (29/51)

II. ŞEKİL BİLGİSİ :
1. Türkiye Türkçesinde görülen bütün yapım ekleri bölgemiz Yörük ağızlarında da
görülmektedir
ilaşlı(27/17), çenjici(31/9), iorou(26/7)

2. Yönelme hal eki “-a” yerine “-ı” da kullanılmaktadır.
yolları(MDD)
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3. Çokluk ekleri, “ –lar /-ler, -la/-ld, -nar/-ner, -na” şeklindedir.
binnerce(18/84), çenizld24/29

4. Vasıta hali, “ –ın, -la/-le, -lan/-len, -nan/-nen, -nna/-nne, -nlan/-nlen, -ylan/-ylen,
-d” şekillerindedir.
davullan(13/32), çapaynan(2/10), benle(28/39), birinlen(3/139), deddne(26/14)

5. Eşitlik hal ekine çok az örnekte rastlanmaktadır.
binnerce(1/32) , eyce(10/45)
6. Şahıs zamiri “o” yanında “u” da kullanılmaktadır.
u da…(16/8)
7. Birinci teklik şahıs eki “-m” nin yanında “-n” de kullanılmaktadır.
varmaycan(3/46), bakarın(5/7)
8. Geniş zaman “-ar / -er” eklerindeki “r” ünsüzü genellikle düşer.
bindirivddim(6/103)

9. Şimdiki zaman eki “-yor, -yo, -ya/-ye, -yu, -i, -ir” şekillerindedir.
Yaşayız(22/52), dön{r(28/37), jörüliyu(25/24)

10. İstek ve gereklilik kiplerine az rastlanmaktadır.

11. “-pen” zarf-fiili “-oan, -oana, -oasına” şekilleriyle de görülmektedir.
oluoan(1/41), nişanlıykana(3/114)
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METİNLER
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1
Anlatan: Emine Kara
Öğrenim durumu : Yok
Yaş : 80
Derleme Yeri : Yalnızdam
Derlenen: a) Günlük işler b)Mani c)Doğum adetleri d)Bayramlar
-a1 jünluk ne yapacāz? 2işte çapaydı ... 3a ġızım nāpacāz? 4nēdecēz? 5ben burda
nmderim? 6ġaldım ġızım ben. 7otudu…. 8hani bardā kulpu …opar da dē ore …oyvurusuna
ben öyleyim ġāri hinci ġızım. 9napalım be yavrum? 10işte elime verecákler. 11yiycez .

12çocuklām bura bura. 13biri uzakta de o uralarda biri emme ōlan emme
ġızlar burada. 14tlanÃuza jitti. 15iızlarım yaoınımda ama. 16 jelipduru ġızancıolā.
17allah razı olsun yerden jöe vācak. 18 jelipbālar. 19doġuzanlıġım ġızım. 20sepizenlip
doġuzanlıġız yā. 21şüpür halimiza. 22allahımıza bin pere şü pür. 23yedi yaşlarından
yetmiş yaşlarıma kadān allahıma binldrce şüpür .

-banamÃanam aġÃanam
24a… ġoyna…ları dip anam
25a… ġoyna…ları dipemessen
a… yollara ba…Ãanam

anamÃanam aġÃanam
26a… yollara ba…Ãanam
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27a… yolları ba…amassan
a… ġoynepleri dipÃanam

28anamız bizim de vardı anamız babamız ġızımÃemme jitti heb. 29yoo ana
baba işte. 30 pendimiz …aldı… burda. 31şü pür halimize ya ġısçāzım. 32allahımıza
binlerce şüpür. 33allah

elinize ayānıza daşa toprā do…anmasın ġızım. 34elleriniz

ayaklarınız daşa doprā do…anmasın …ısçāzım. 35sağolun allah ömürler versin
uzunÃuzun .

-c36doÒ umda pendimiz yapādı…. 37dōma jitmezdip. 38 …ına felan ya…ılmadı. 39
…ına felan ya…ılmazdı bize ġızım. 40 jelinÃolu…an yaoınır bu işte. 41 jelinÃolu…an
yaoıpbālar o zaman. 42yaoıpbālar ellerimize. 43başlarımıza dayanıp ālaşıbba.
44ġardeşimiz jidip barı diye de aroadaşımız jidip barı diye de başlarımıza dayanıp
dayanıp da ālaşıpbālar. 45uleydip ġızım yā ya ġısçāzım yā ya .

-d46Bayramlarda işte dümbep jetiribaydıo. 47dümbepçi jelipbaydı bayramlarda.
48oynardı… bayramda .

(Ne oynardınız?)
49 ben bir pörōluyum
50dālarda jeze jeze
ormanda jeze jeze
benÃoldum bir jeveze
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51dālarda jeze jeze
ben oldum bir jeveze

52ayaklārna pörüplü çizmeleri deyive. 53pörüplü cizme jeyipbaydı…Ãayāmıza
54cizme jeyēdip. 55ġırmızı ġırmızı çizme oludu. 56boazlı boazlı cizme oludu.
57bdjirlere binddip ġızım yā ya. 58hepsini jördüp ġızım. 59şüpür halimiza .
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2
Anlatan : Hamide AK
Öğrenim durumu : Yok
Yaş : 72
Derleme Yeri : Yalnızdam
Derlenen: Günlük işler

1Ben ooumadım. 2ben cahilim ġızanım.
3Ben ufaġıdım beni aldı…da adam. 4bi şd bilmiyodum iızım. 5dē çamın içinden
aldı dede çifte jidēpen. 6ayaolāmıza çarıo jiyddi p. 7çizme jiyddi p. 8şıpır şıp şıpı şıpır
adamın ardından tarla çit sürmē jidēdip .
9Ormana çalı o, çalı o epedi p. 10oarantı pesēdip ora olan çapaynan.(Hayvanlarınız
var mıydı?) 11olma mı hayvan? 12ġoyun ġuzu sīrlar hayvanlar tā háyle var .
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3
Anlatan : Ayşe AK
Öğrenim Durumu : İlkokul 5
Yaş : 46
Derleme Yeri :Yalnızdam
Derlenen: a)Düğün b)Doğum c)Ölüm d)Nazar/Büyü e)Ramazan hazırlıkları
f)Tahsil
1Yā benim adam hasta. 2ben maniyi nerden bilen? 3adam a ocierinde yara var
4adam hasta. 5 pēfsiz. 6ben mani a oılda bilene yok …ısçāzım.7mani sölesem size. 8heb
aolımda varÃeme hinci yokÃaolımda hinci. 9vardı aolımda emme hinci yoo .

-a10ilp baştan işte bene dünür jeldiler. 11ben de varmaycan dedim.
12istemedim.13istemeyere p vādım. 14denişi p oldu… da zorlan vēdiler. 15bizimÃorda
ümmecesi olur. 16tutdular

bizim ümmece olunca…. 17ben ümmeceye jitdiler.

18elÃöpülür para verilir hebÃurdan. 19ümmeceye jidilirÃöle. 20bi de benim ufām
vādı. 21ufa… …ardaşim de ben varacan dedi. 22abam olmassa olmasın dedi. 23urdan u
öptü insanlarınÃellerini. 24una verildi para. 25urdan jelincep te jine benim ġarnım
jötümedi. 26una ulan her şeyleri jine ben aldım. 27almışın. 28anam da dedi bene
varmaycāsan dedi istemeycēsen dedi jit istedmn birine dedi. 29ġaç jit dedi. 30ufa…
…ardeşin varā dedi. 31nasılsa u olur dedi. 32sonara öle ġaçamadım jine. 33ġaçacām yer
de beni iabulÃetmedi, ya. 34urdan …or…usundan ġabulÃetmedi. 35ālā ālay öldüm
36aylā sızlā jine vardım. 37mutluyun. 38çok mutluyunÃeme ġocam hasta rātsız . 39yā
mutluyun. 40çok mutluyun. 41nişanÃoldu. 42nişanlarÃoldu. 43her şeylerÃoldu.
44oraolarÃoldu. 45 jelin ġıza jelindiler. 46hebsi oldu yalınız benÃu zamana …adar hic
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varmaycān dedim. 47ufām varıdı. 48senÃolmassanÃolma aba dedi. 49ben varacān dedi.
50urdan u oldu işte. 51 her şeyler una oldu. 52ben pendim istemeyerep oldumÃeme
mutlu oldum sonadan. 53çokÃeyi oldum. 54 jelinlip jeyipbēdip. 55ata binipbeydip. 56
jelinliplē jeyipbeydip ule. 57āşam pulu bezler burüme. 58oınalar yaoındım ellerimize
59üç ġun üç jece davul çalınıpbā . 60da…ı da pep ço… da…ıldı bene. 61ġaynanam on
dene ġoca altın da…tı. 62bi burum bilezip da…tı. 63bi burum da adam da…tı nişanlıypene.
64mándil yolladı bene. 65çerez yolladı. 66her şeyler yolladı .
(Kayınvalidenle aranız nasıl?)
67eyiyin. 68eyiyin ġaynanamla. 69eyyin. 70ġaynanamlan ġaynbabamlan
çokÃeyiyin. 71ġardeşlerim yo… …oyunÃiçinde eme unlālan çokÃeyiyin. 72ya pep
sevepbēler beni. 73 pendi ōlanındanÃiyi sevepbēler. 74evin pilidini ōlanına vermezler
de bene veriler. 75bene teslimÃederler .

(Beraber mi oturuyorsunuz?)
76barabar oturupbaydı…. 77hinci ayrıyızÃeme ayrılīmız yo…. 78dip dibe jine
.79yememiz içmemiz hepimiz bi yerde. 80ipisi de yavuz maşallah 81 pirpit jibiler
maşşalā .

-b-

82dōm ādetleri olma mı? 83işte hastāneye jidilipbeydi. 84hinci bizim
jelinÃoldu mu çeşmey jiderlē. 85bardā alırlā da yenje de daralan şey sa…lar. 86buça…
sa…lar. 87hanġısını bulduysan bıçaġı bulduysan ōlan doğarsın. 88daraiı bulursan oız
doarsın .
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-c(Ölümlerde hayır yapılır mı?)

89yapılma mı? 90…ır…ında hayırÃolur. 91bizimÃöle dǖn jibi hayırÃaşı pişer. 92
her şeyler bişer. 93yemekler bişerler. 94hayırlarÃolur. 95lo…malarÃolur. 96…ır…ında
ayrı oluv. 97bi de arada ayrı olur, öldüptenpi .
(Ölüye ne yapılır?)

98āzı bālanır. 99ayakları bālanır. 100okunur.101başucuna jelirlē de okurlarÃöle
-d-

102 nazara iarşı bizimÃişte böle üzerli p tütüdüler.103yabanlarda bi tohumlu bi
ot buluruz.104yol çatından topra… öte beri …um alır eve pim jeldıyse onun çapıdınnan
jiderler alırlar jelirler. 105üzerli p tütüdüler o zamanlar .106…urşun döperiz. 107…urşun
döpdüp mü adam jibi olusa adam nazarı ermiş deriz. 108ġarı jibi olusa ġarı nazarı
ermiş deriz.109unu başına da…arlar. 110ya öle derler .

111büyü etdiler. 112başımı pestiler ya. 113a…lıma jetirin tā. 114şinci bule
nışanlıy…ana otuduk da böle. 115sıra vādı ya ġızlar oturur. 116ben saçlarım da böle
yerlere deÒ erdi. 117yerlere deincep ardımdan saçımın ipi üç tanesini pesmmişler. 118ha
böle yarıya yarıya pesmişler.119sōna alla allā dediler. 120ha ba… bunun başını pes mmiş
dediler bene. 121sonara ben eve jeri āladım 122jeldim eve. 123jeri ālayıp jelincenepe
anamjil babamjil hic şey etmedi. 124e ni yapsınlā 125pesilmiş. 126undan pe böyü oldu
dedim ben heralde pendi pendime. 127heralde istenmedi p olma… gere p vardīmız yere.
128 pim yaptīnı bilm mi? 129bilsep. 130 jörümcem var ama birinlen denişi p oldu…
131unun abisine ben vardım 132benim abime o vardı. 133ya öle biz denişip oldu….
134ya ya bizim burda önceden denişip meşurdu eme şindi pep olmazġa .
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-b-

135evde doumlarda pim ġarı bilirmse ġoca ġarı bilirmse unu çārıp jelibbeydip.
136o zaman zaten canın burnunda. 137o ġoca nene doum …olaylīna neylēbilise öyle
ederdi. 138ġarnının üsdüne nacān sapını …ŏ depmelēdi 139dayan dayan depmelēdi .
140dayanaca… dōurupbaydı çocuk evelden ya.141hindi hemen çocuklā sancı jeldi mi
jidipbe. 142hastaneye jidibbe .143önceden bizim zamanımızda öleydi.144asarlarmış
yo…arı hamile ġarıları. 145böle böle sallanıpbaydı unda çocuk olsun die .

(Kilim falan dokuyor musunuz?)
146biz yapmadı… eme bizden öncepiler yapmış bunnar.147yenjelerimiz
yabmış pirpitle. 148büle tum tum çulları heybeler do…unurmuşudu.149önceden
namazdālar do…unurmuşudu .

-e(Ramazan hazırlığı olarak neler yapıyorsunuz?)
150 ramazanda ramazan hazırlī her jün aġşam ġona… çeviririz. 151odaya sofra
çı…arırız. 152 pöylüler adamlar toplanır.153ya…ın ġonu ġomşu da heb eve çārılır .
154temizlip yapardı….155yiyecep yapardı… 156her şey yaparız 157epmeplerimizi
yaparız. 158tarana yaparız. 159bulġur yaparız. 160her şeyleri yaparız. 161makarna
ġıyarız. 162neneşte yaparız. 163neneşte u da būdaydan olupba .
-f(Okudun mu?)
164o…uma mı. 165beşden çı…tım ġızım ben. 166annem hasdaydı. 167evde bi
püçücüp ġardaşim vādı. 168ben de ona bakıpbaydım. 169 uretmen üçümüz de biz okula
jitdip. 170bi jün birimize verdi izin 171bi jün birimize vēdi.172üç pişi herpez birē jün
evde ġalıdı. 173anam da hastānadaydı. 174anam da mmdesinden rātsızdı. 175amalayt
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oldu 176izmirde tepecipte yattı.177 yedi ay yatdı urda . 178ben de püçücü p ġardaşima
ba…tım burda evde179. beş …ardaşiz 180en bǖpleri abim var bi. 181abiminÃufā benim .

137

4
Anlatan : Şükran MERSİN
Öğrenim durumu : İlkokul 5
Yaş : 45
Derleme Yeri : Çamoba
Derlenen: a) Günlük işler b)Düğünü
-a1 iyilip ço… şüpürÃelhemdülillah işte. 2iyi dēlimÃiyi olalım. 3allahÃiyilip vēsin .
4iyi yerim de yok. 5ben amelātÃoldum jeçen sene bu sıra. 6seneye jeşdi işte. 7böle sā
yüzümden amelātÃoldum ben. 8böl je çalışmā dediler bene urda hastānada ço…. 9şindi
gene ben …onturol var. 10ipi seneden beri işÃişleyemedim. 11ben yömē jidemedim.
12işte evde deyamlı evde durupbay. 13espiden pep jidēdim. 14hiç ġalmazdımÃevde .

15işte pamk toplarız. 16domata toplarız. 17Seytin toplarız.18öle yumē jidēdip .
19yōmeylen idare oludu…. 20işte i pi seneden beri umudumuz yo… 21 jidemedi p.

22hayvanımız yo… bizim. 23 jeçi vā işte. 24ġaynata jüdüp jelipbd. 25 jeçimiz var elli
atmış ġader. 26baş…a hiçbi şēmiz yo…. 27 tla…lan işte ir mlēn ufālan işte. 28 t la…lar da
hastalı…lı 29i pi dene ev ġaynataylan işte 30hemen on beşer jeçi düşüpbey işte.

31berabar oturupbay ġaynanamla. 32beraber oturupbay. 33ġaynata da sā 34ġaynana da
sā .
-b35benÃisteyerep severe p evlendim isteyere p. 36istemeye jeldiler. 37 jeldiler
ben varacam bunnara dedim. 38beni verin dedim. 39stna işte dǖn oldu. 40 jelin ġıza
jelindilē. 41dǖn oldu. 42 t ra… pişdip. 43biz t ra… biçēdi p. 44 t ra… biçince basma atılır
altın dakılır bizim işte. 45on dana bǖp aldın da…ıldı. 46işte bizim jünümüzde bilezip

138

yoġudu. 47işte o ġụndur bu ġụndur ço… şüpür. 48ipi seneden beri iş işleyemedip işte.
49hastalandı…. 50işÃişleyemedip. 51ġocam işte muttar. 52ġocam …oy muttarı. 53işte dā
bi senesi varÃişte. 54bi sene sōra çı…aca…. 55hinci dördüncü seneye jirdi işte .

56dün jeldi jitti ǖretmenim. 57benimÃevdeydi ya. 58zirāta jeldi . 59ġarsınlan
pendinlen misavirdi jitti. 60u ġurbanlık almış. 61ġurbanlık almā jelmiş.
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5
Anlatan : Zeliha Özdemir
Öğrenim Durumu : Yok
Yaş :62
Derleme Yeri : İncecikler
Derlenen: Mani
1 …adifeden pesesi
2ġayvadan jelir sesi
3oturmuş ġumarÃoynar
ciyerimin pöşesi
4…aranfil oylumÃoylum
5jeliyor Selvi boylum
6Selvi boylum jelise
şenÃolur benim jönlüm
7mençereden ba…arın
8darı jibi a…arın
9bir sene dā dursam
on beşÃōlan ya…arım.
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6
Anlatan : Emine Sarıkaya
Öğrenim Durumu : İlkokul
Yaş : 42
Derleme Yeri :Yalnızdam
Derlenen: a) Tahsili b)Hayatı c)Düğünü d)Büyü
-a-

1ilpo…ula jittim. 2dört sene fiş yazdım benÃeme. 3o…ula jittimÃeme ya fiş
yazdım. 4böle ali jel, o…ulÃaçıldı, …alemÃal yazdım ben devamlı. 5 ǖretmenim fazla
sayıp sallamadı bizi de. 6 jeycák yǖdüm. 7mlānlara ġoydum da ǖretmenin jeycáklerini
yǖdüm. 8azı… ġocamancadım ben. 9 uretmen pep sevpbēdi bizi ya. 10pepiy yazıbddi
bene ... 11fiş yaza yaza çı…ardı beni uretmen eme hinci me ptub yazamam.12me ptub
yazamam. 13a bilmmen. 14unutdum. 15a hiç o…uma …o…. 16fişÃo…udum ben fiş ya.

-b(Çocukların var mı?)
17bi ġızım bi ōlanım var …o…u işte. 18bi şdcmm yo… baş…a. 19evlendi biri 20ōlan
işte acı… zayıf ema amálāt olca…. 21burun damarı çatla…. 22ōlan izmire jötüdüler
23madda durumumuz yo…. 24ettiremedip amálāt biz. 25izmire jidece p gerekir bd
26do…uS yaşında amálāt olca… dedmdi. 27ittiremedip. 28om bir yaşına jirdi çocu…
29ittiremedip. 30maddm durumumuz yo…. 31adam pepÃişleymez. 32yumē jidip
33yumē de boazımıza zor yetiy be. 34adam bi şē idemez işte. 35burda evde. 36băzı
ipimiz jidipbey 37băzı jidilmez. 38bi şēcmmiz yo…. 39öle moturumuz ġatırımız öle bi
şēcmmiz yo…. 40ġız ufacı…ta verivēdim ġızı. 41hadi boazımızın biri epsilsin dedim .
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(Rahat mı kızın?)
42rāt ġız 43eyi eyi. 44ġızın oldū yer pep yavuz. 45 pöyden, bura vēdim. 46
pendime ba…mam balım dedim işte. 47ġocam da azı… jeycám yicem dedim …o…u. 48işte
bi ōlancı… vā işte. 49 jelin bulabilce p mmz ga. 50om bir yaşında. 51üŞ sene dörT sene
sona everecem ben bunu durumumÃolusa .

-c52varmadım ben istedmme. 53varamadım. 54işte babam vēdi. 55pendime
ba…tıracan dedi de beni bura pöyünÃiçine vēdi. 56dē dış bǖle şeirlere jidecēdim
57vmmediler. 58şeirde bi ōlan sevipbeydim. 59vmmedi beni babam. 60ille pendime
ba…acān ġızım seni vemáycēm dışlara dedi beni. 61sen bilisin dedim. 62üte ġaçan
dedim. 63beri ġaçan dedim. 64yollada cerez merez yiyemedim. 65atı atıvēdimÃöle
66dışarlara veri verivēdim cerezleri. 67illa ben jitmeycem dedim. 68ura fa…ır dedim.
69e tam turpçesi de dul ġarı ōlanı. 70ġaynanam vā bi. 71ġaynbabam yo…. 72o da fap¨rci
işte. 73ille babam vēdi. 74dul ġarı olsun vāsın dedi. 75fak¨r olsun vāsın pendime
baktırcem, fap¨rin epmē datlı olur dedi. 76bi şeycm yo… motoru ġatırı yok dedip.
77kaynanamla bi yerde. 78 jene işte aynı benim evde durupbā. 79ipi dene ev bi yerde
işte. 80ġocamla eyiyiz hinci gari. 81eyi olmasan napçen koku. 82ipi dene gızan var .

-d83yapmadılar büyü beni. 84eyiydim. 85büyü ġullanmadım ben. 86hiç büyü
bilmem …o… y a. 87varma denen yerlere varıdım ben, hiç büyü. 88nerde bi ōlan var o
evlerde çay içerdi ben. 89babam varma dei 90illa urlara varıdım ben. 91ya öle bi yerlere
be p varıdım ben. 92öyle babam jitme ġızımÃurlāda ōlan vā dēdi, 93ā baba bi şeyci p
olmaz bene bi şeyci p olmaz dēdim. 94olmadı t a turkçesi allā şü pür. 95bi de ġız vēdim.
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96ġızı da hiç istedm yere salıvıvdım. 97hic ġıza da bi şey dokanmadı. 98bin pere şü pür
allahıma. 99istedi. 100varacanÃana benÃuna dedi.101 jel ġızım jöçbēliye jit dedim.
102hadi vā dedim 103om beş yaşında bindirivēdim ġızı. 104jitti vardı ġocaya.
105memnun ġızım. 106bi ġızı var hinci, ġızı tūba. 107nene oldum ba… …o…u ben ya.
108doġuS yaş ġocaman ġız. 109doġuS yaşına kadān dōmadım dōmadım 110unda… işte
bi dōdum dedim. 111u da ōlanÃoldu . 112ġız oluverēdi benim murādımÃeyi olacādı.
113everemedip a bunu zor zahmet. 114bu olancı… da amálātÃolaca… 115ettiremedi p
amalāt. 116izmire yazdılar .117bi seneci p

para topladı… …omşulādan da jitdi p .

118o zamannar beş yüzÃistediler. 119ipi sene oldu ya ben bilimdm ġo…u . 120hinci …ā
bi buçu… mu var ipi mi. 121jötüremedip …o…u hic.122 jötüremedip. 123işte durupduru.
124havtada bi sefer kanayıp haftada i pi sefer kanayıpbā. 125böle çocūm bǖle işte
bembeyaz durupbā böle. 126bak bu aynı.127bu da onnan yaş. 128bizimpi ufa… 129böle
cıbara oldu. 130jötüremedip çocū.131para bulup da jötüremedip. 132bergama üŞ dörd
pere burun to…toruna jötüdüp. 133böle burnuna tellen böle yaktırdı…. 134o zaman bi
aycı…Ãanca durupbā.135bir ay sonra bir ay pi ay sora üŞ dörd damzak da atdı. 136olan
ondan böle. 137urdan sona televon jeldi. 138dedi çocūn

yaşı doldu jeti

didiler

bize.139on yaşına jirincep amelātÃolca… dedi. 140unu da jötüremedipÃişte. 141…aça
beşe jidipbe bu yıl …a .

(Oktutun onu)
142okutsa… neyine o…utām …o….143bi şe yok. 144adam işleyemeybe. 145ben
pendim bi jǖndelmnlen olu mu? 146 pendim de mmde ārısı vā bi pendimde de 147öle
fazla yeyip içemep ben öle yālıyı ēşiği. 148urdan da öle …o….149şeydemedip
ōlancīmı.150jötüremedip. 151bi amelat ettiremedip ōlanı 152azı… dā üsdüne ġoycēdip .
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7
Anlatan : Günsel Kaya
Öğrenim Durumu : Yok
Yaş :66
Derleme Yeri :İncecikler
Derlenen: Mani

1pislān pürçeplendi
2su döpdüm çiçeplendi
3meraġÃetme sevdiğim
4ayrılı… jerçeplendi

…ara …ara …azanlar
…ara yazı yazannar
5cennet yüzü jörmesin
aramızı bozanlar
6fasuqleyi …oydum …aynasın
7söyleyin …aynanama oynasın
8hemÃoynasın hem …aynasın
9ōlu da bana doymasın.
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8
Anlatan : Gülsüm Terzi
Öğrenim durumu : İlkokul
Yaş : 52
Derleme Yeri :Yalnızdam
Derlenen: Kız isteme

1allaÒ ın emrinnen ġızını bene versene deyişipbēler. 2e undan ġız istáycep mi
istemeycáp mi espiden ġıza bile soruluymazdı hic. 3analar babalar uylaşdı mı tamam
bizim jünümüzde. 4hinci ġız severse öle verilipbē. 5kız sevmesse verilme. 6eveqa bizim
jünümüzde hic bize sormadılar. 7babalarımızÃehtiyarlarımız bu yabanda anlaşmışlar
8biz ule oldu…. 9hinci baş…a hiçÃöle bi sorun olma. 10hinci bi ġızlanÃōlan anlaştı mı
tamam .
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9
Anlatan : Meryem Sarıkaya
Öğrenim Durumu :
Yaş : 72
Derleme Yeri Yalnızdam
Derlenen: Başından geçen olaylar

1y a anlatmaya ba…ma ġadıncım. 2bene ortalarda …aldım. 3adam ġalpten hasta
4böbrepten hasta 5a…ciyerÃule. 6bi ōlanÃeverdim somalarda....7ālaya ālaya urlāda
ġızın biri jötüdü jitdi ōlanı. 8nmlen everecen hadi ġo…u. 9undan adam da öyle hasta .
10allah jüzel allahcım pimseleri eli ġoynunda ġoymasın. 11 pimisi ġazacı… veripbā ,
pimisi paracı… veripbā, pimisi zekátçı… veripbā. 12burda dān başında nmlen şe olacān
13ālayıp dururuz işte allahÃālatmasın. 14ura jelmiş dedilē de biri çoma… vēdi de elime.
15buyu evde oynapbayn pendi başıma daılmıycá… mı bu …afam diye.16 …afa içinde nere
daılaca….17 içimde …afa daılır mı .18yörü yavrum yörü, …onyalı yörü. nere jiden de
yörüyen deye deye ule pendi başıma şeyÃedipbē evde.19 soğa da bunnar da jelir. 20
jelsin vāsın derdÃiçimde ya. 21e ōlan jitdi somaya. 22ben nere jiden. 23dün urmuş
jitmişim ġızım. 24ġızımÃol ōlanÃise ōlanımÃolsun. 25hurmuş jitmişinÃaşşā
benzinliplere. 26bazarı …aybittim. 27…uzu bazarına jittmdim. 28 jittim …o…u.
29benzinniptenÃaşşā. 30bölücepden araba jeldi. 31u abacı ġoyumayan dedim, 32dur
ōp diyen dedim. 33u araba da vıradak jeşti şiya, bergamaya. 34urdan bi ta…si jeldi.
35bi jülbahçeci var. 36u jülbahçeci jetirdi beni yokara bazara. 37nerde bu dān başında
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bi gadınım. 38büle bi zor bi zor işimiz sen ne diycen. 39ālaşa ālaşa araba bulalım deye
40pimisi urdan para. 41yo… araba nerde ġızım .
(Borcunuz ne kadar?)
42borç ne dörd sene nerde ki on sene ölüncepe yeter bize. 43allah muhafaza .
44dǖn ettip ya …o…om. 45yo… yo… bi şeycip yo… .

(O kadar büyük düğün yapmasaydınız keşke)
46e hadi yaptırma …adınım. 47hadi yaptırma. 48eveqa istemediler. 49hadi bi
şēcipÃistemez ōlanın pep jözel öle hemen evde yo…, bi şēcip Ãarama dediler. 50sonara
da böle ālar. 51bene bi paracı… verin azı… altın verin ben dǖn …aldı jeldi ālayaÃālaya.
52hayrındanÃarabaya jitdiler. 53hayrından hocalar, hocalarla binipbddiler aminlerle
hocalar ure aminlerlenÃarabaylan şeyttiler. 54ipi satlip üç satlip yere almassan
napidecen. 55ōlanı jötüdüler. 56bi adamlan ipimiz kaldık işte. 57böle hayırcnnlan jüzel
allah yarabbim allah bi yerlerden yardımÃetse de ödesep. 58ununÃevine vadıdım 59u
donu jeydirirdi ... 60sen dedi bi şeyin dedi. 61ununÃevine v adım. 62içine jey dedi.
63sen ioca iarı adam da hasta ya dedi. 64dışında edinisen dedi yavızÃolmaz. 65adamın
da hasta ya dedi. 66hu vedi bi iaza…. 67ar…ama jeydim. 68o dedi jözel jözel jeyinme
içine jey dedi. 69hu da hadi altına jey dedi yumşacı… dedi. 70biri de eve vedi iaza…
öteberi. 71dün jine adam d d to…turdan jeldi. 72to…turdan jeldi adam jine. 73…alb hapı
almadı mı allah muhafaza iyleşsin. 74adam haplan durupba. 75ben pendim miyde arısı
var. 76baca… arısı var. 77tansiyon yüpsep .
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10
Anlatan : Feride Bilgin
Öğrenim Durumu : Yok
Yaş : 67
Derleme Yeri : İncecikler
Derlenen: a)Günlük işler b)Düğünü c) Çocuklarının doğumları d)Türkü
e)Başından geçen bir olay
-a1odundan jeldim işte. 2nāpacan baş…a. 3oduna jidiyom. 4suya jidipbayım.
5elimde bi pel eşşep varÃişte. 6onnan savaşıpbayım baş…a bi şey yo…. 7…ocam hani
yirmi sene yirmi beş sene oldu öleli . 8yo… ya …oca jitti. 9çocu…lar da jitti. 10vardı
somaya. 11o da yo…. 12somaya jitti onlar da. 13yo… pimse yo…. 14üç deneydi 15biri
burda ipisi somada. 16ōlanlar somada. 17gız da burda. 18baş…a yo… 19olanı bu. 20sepiz
dene ġızanÃanasıyım .

-b21onÃaltı yaşıma sepiz jün varıdı. 22böle on altı yaşıma dǖn olmasına sepiz
jün ġaldı onÃaltı yaşına jirmeye dedi. 23ule dediler .

(İsteyerek mi evlendin?)
24istedim 25hurulaġaldım benÃadama. 26huruldum da ule vardım …o….
27sevdim de öle vardım. 28e onnar da istediler ben hurulaġalınca. 29ayrılmadı…
birbirindenÃōlanla. 30ōlannan ayrılmayınca istediler dilediler. 31yavu…lu oldu…Ãişte.
32mándil bene bi çerez almış da önüme jeŞti hurda da tlan. 33bene cerez vēdi. 34cerez
verincep ben de aldım jeldim. 35anama verdim.36 ana dedim böyle böyle dedim. 37bu
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olan dedim bene çerez vēdi. 38alalım mı dedim. 39napılaca… bu dedim. 40u da dedi işte
varacan ya al hadi dedi anam da. 41işte yedik işd¨k de böyle unu da tam bi buçu… sene
bekledip de ta ölelmlen aldı… vardı… birbirimize. 42ya öledi …o… . 43fak¨r fak¨r idi. 44ēce
fak¨ridi benim vādīm yer. 45eyce fak¨r idi. 46dǖnde pek yavızÃoldu… emme. 47hasta
oldu benim adam da hastalı…tan baş sıyıramadı …o… . 48iç hastası oldu. 49iç hastası öle
yetiremedik. 50uç…ur tutunamadı. 51öldü de jitdi. 52ya bǖle oldu işte .

(Kaynanan sever miydi seni?)
53…aynanam pek çok hazedipbeydi. 54berabar yaşamadı… ayrıldı…. 55o pendi
evinde yaşadı. 56ben de pendi evimde .

-c57eveqa dōdum işte. 58o üç hafta durdu öldü. 59urdan sona pendim dōrdum
60sulara gōdum pendim de. 61örtününÃiçine yatırıvecddim. 62adam jelivēdi tarladan.
63çapaladım çapaladım da sonara da ga jelincep tabi. 64ba…ındım pencereden jeli
jelipbēler urdan bene onnar. 65sonara urdan bakınca…a ben jeldim ġa böle jöçmen
bazarıydı. 66 jelince suya ġoydum dadayı doğunca. 67dada da öle vıran vıran ötdü
dounca āladı. 68urdan jöbēni pestim suya ġodum. 69örtününÃiçine yatırıverecēdim.
70adamlar jelivēdi tarladan. 71ta böle oldu …o…. 72yalanınÃadını bilmē dōru söliyipbē.
73sepiz dene ġızanÃanasıyım. 74bir toktora jitmedim. 75 toktora hepime jitmedim.
76yā ya heb pendim dōdum evde. 77yarısı öldü yo…. 78üç ġızan ġaldı işte. 79biri üç
yaşında öldü. 80biri pi buçūnda öldüm. 81biri beş yaşında öldü. 82ipi denesi de düşdü .
83işte fāp¨rsın da jötüremedim urlara to…tora hepime. 84jidemedip urda. 85adam bi
yandan hasta 86…ızan bi yandan hasta. 87hanġı bırine ba…acan. 88yo… 89bakamadı…
ġadıncım. 90bakamadı…. 91fāp¨r idip biz. 92 dce fāp¨r. 93ba…amadı…. 94alla razı olsun
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yēden jöe varcā. 95elleri aya…ları dert jörmesin edenler. 06hep edenlerinÃeyilerin
hepsinin eli ayā derd jörmesin. 97alla rāzı olsun yerden jöe …adar. 98…ocalara da aylı…
çı…ardılara hinci. 99berepet vesin

ġadir mevlam. 100elleri aya…ları daş do…anmasın

hemen adamların. 101bin yaşasınÃadamlar. 102e biz ni işlencēdip hinci de ġızanım .

-d103ġoca dā başında yanar birÃışı…
104düşmüşüm derdine 105olmuşumÃāşı…
106dirmdim …alámım yazardım
107evel bu erin sevjilisi benÃidim
108hinci uza…lardan ba…an benÃoldum

109buna huruldum 110benim adam buna heb çārıpbaydı. 111adamın türküsü bu
112tā hayli ben de unutmadım. 113undan andım bunu …aç seneden beri elli seneden beri
. 114pep jüzelidi benim sesim .
115yáşil ördep jibi dalsam jöllere
116sen düşürdün beni dilden dillere
117başımı da alıp jidecem …urbetÃellere
118jel senÃilen bir ġavil …uralım
119ipimiz de bir ahraya jelelim
120 sen beni unuttun ni ben seni .
-e121somada ben bi ġarıya vādım. 122somada bi ġarıya vardım 123una varalım
dedi bi ġarı da ona vardım. 124benim dedi …áytta ni çı…arsa dedi u olur dedi . 125ordan
e sen dedi ayānda yara var dedi. 126üç yerinde yara var ayāmın. 127ya bilipduru ġarı.
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128üç yerinde yara var ayāmın mesÃaldım da mes ben jeyemedim. 129ordan dedi sen
dedi ölmeycēsin teyze dedi. 120yüz yaşına jirip de dedi yüz yaşında ölecdsin sen dedi.
131allā sen delirdin mi ġızım dedim ben de. 132ben hindi …al…amam yerimden de ölüp
jiderim dedim. 133ne yüz yaşında ölem dedim . 134aa dedi. 135ben dedi pitab vā dedi.
136ġaynatamdan ġaldı bana bu pitab dedi . 137sen yüz yaşına jelecēsin dedi. 138una
da tā otuzÃipi sene var yüz yaşına jirmē . 139ya e ben u zamana nere jiderim 140nerde
durarım.141düşünmücep yeri mi var bunun. 142uy…um......

(Bildi mi peki?)
143bildi bildi 144bi de bizim jelinÃöldü de orlara asıldı da ya.145jelin de
hastaymış gari. 146biz bilememişiz hic ya. 147sen dedi jelinin dedi hastaydını bilmedin
mi dedi. 148nabāldın o jelini dedi.149 biz bilmemişiz. 150öle bize dış pöyde de olan iç
jüvēline vardı da iç jüvēline jidip varınca sen dedi hastaydını bilmedin mi jelinin
dedi.151televon dirēne çı…tı da ışı…Ãellerpene urda televon dirē çarptı da ben de
urdaydım dǖndeydim ben de urda ölüv ddi de jitti vardı. 152töbeler olsun .153bu a…ılı
bu fipiri heb ġaybetdim de anamÃallah anamÃallah bi hastalar oldum bi
hastalarÃoldum. 154hayli jeçmedi o hastalı…. 155bu damarlarım pesildi her ya…ası.
156öle de ben ölüp jiderim. 157on beş jün böle on beş dene mne furdurdum hiç nereme
furdum demedi. 158ta böyle hasta oldum. 159bi üzülüvēdim ga bi üzülüvēdim.
160toktora vardım bergamaya 161sen …or…muşun dedile. 162sen dedi...... dediler.
163işte böle oldu …o…u. 164ben böyleim işte. 165alla ne yüzü hayırlıysa o yüze çevirsin
.
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11
Anlatan : Mustafa Demir
Öğrenim durumu : İlkokul
Yaş :72
Derleme Yeri : Çamköy
Derlenen: Mani

1a… yemiş ġara yemiş
dalları suya dēmiş
2olan ġıza ba…ar…anÃay anam
boynunu sıçan yemiş
3hadi hadi jidelim dālara
4çaltı da ġuralım bālara
5ipimizin sevileri birÃise
aldırıverelim çaylara
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12
Anlatan : Sultan YILMAZ
Öğrenim durumu : Yok
Yaş : 90
Derleme Yeri :Kaplan
Derlenen: a)Hayatının bir bölümü b)Bayramlar

-a1püçǖdüm.2bilimem yavrucam ben. 3hani o jünler nerdeyse do…uzanÃiçindeyim
ya. 4do…uzon yaşındayım ben. 5çocuk bi şēcip yok eli ġoynunda .6bi denecip vardı
öldü. 7otuz yaşına pirdmdi. 8ya hastaydı düşǖdu…. 9düşǖmüş elti. 10düşǖmüş
11düşürünce ben işe jitdmdim. 12jeldmdim. 13bārıp çīrıp duru. 14otuS sene ba…tım
oturu… çocū. 15ya sa…at itdiler 16pendileri de sa…atÃolsun .

-b17bayramlarda

e

oynamışdırız

jenşlimizde

evlatçım.

19jülmüşdürüz jenşlmmizde. 20hadi hinci de dışarı çıkamayız .

18oynamışdırız.
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13
Anlatan : Osman Karabıyık
Öğrenim Durumu : Yok
Yaş : 73
Derleme Yeri :Kaplan
Derlenen: a)Askerliği b)Mesleği c)Düğün d)Bayram e)Hıdrellez
-a-

1asperlmmi ben aniara polatlıda yaptım asperlm. 2ipi sene yaptımÃasperlip . 3iyidi
asperlip rātım. 4beriameden bi yüzbaşım vādı rātÃetdim unun yanında. 5posta...... ben.
6undan sona işte posta.......evine barıp jeliyodum. 7evine jidiyodum. 8hanımlarlan
berabar ben bazardan her şeyini alıp, akşam oldu mu yemē ymp bölüğe jelip yatıyodum.
9ġızım ben başka neyparım. 10rātımÃiyidi asperde 11ipi sene yaptım .

(Zor gelmedi mi?)
12zor jelse ne yapacan. 13benim babam onÃipi sene yapmış savaş zamanında.
14undan sonra dört sene de biraderim yaptı. 15benim askerli p i pi sene de ben yaptım .
16evli deildimÃo zaman. 17otuz yaşında mı evlendim bilmiyom iari .

-b18çifçiydim baş…a zenatim yo…udu. 19çifçiydim, baş…a bi şd yapmıyodum.
20ileşberlip yapıyodum ġızım. 21inep ġoyunu veridi hayvan....baş…a bi şe yo…udu.
22şindi hij bi şe yo…. 23şinci bende ġ ari hic bi şe yo… elimde bi tane şap…a. 24baş…a bi
şey yo…. ġızım. 25 ipi çocu… var. 26hebsini everdip 27bi şeyci p ġalmadı. 28 pöyün
içinde biri var biri dışarda. 29olan somada ġız burda. 30dǖnleri burda yapdı… .
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-c31e bizim dǖnler nası oluca… ġızım. 32espidenÃişte davullan zurnaylan
olupbaydı. 33başġa nolacak. 34bejire biniyodu. 35undan sona o…uzÃarabalarınna
undan sora sepileri asādı… üstümüze şeyleri. 36böle dolaşır jelidip jelinÃevine
indiridip. undan sona. 37başka nmş yapılır bu dān başında .

-d38bayramlarda mı? 39edet olma mı canım.? 40bayramlarda undan sora işte
nasibÃolusa ġurbanlarımızı seçēdi p. 41ġurbanlarımızı seçti pten sona ġomşulara, ġonu
ġomşulara bayramlaşmaya jidēdip. 42undan sona ġızım başka naypaca…? 43başka
yapaca… nmş olur bizim ?

-e-

44hadrellez mi? 45e hıdrellez yapıyodu…. 46e işte hayvan pesilir. 47undan
sona muabbet yapılır. 48baş…a ne yabacan .
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14
Anlatan : Hamdiye Çolak
Öğrenim durumu : Yok
Yaş : 82
Derleme yeri :Kaplan
Derlenen: Karışık

1ben ne yapan ġa. 2so…a…ları jezmedeyim …o…u bea .
3espiden ben ora… bişti, tohum saştım, tarla çapaladı…, hayvan jüttüp. 4bunnarı
ettim …o…u ben. 5baş…a bi şeyÃetmedim. 6bu daın tepesinde bunnarÃolupba.

(Bayramlarda neler yapardınız eskiden?)
7bayramlarda dünlerde de işte muhabbetÃedibeler, oyunÃedibeler, türpü
edibeler. 8davul dümbep çaldırıpdı 9nolaca… ġızımÃişte ?
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15
Anlatan : Hasan Ali Kara
Öğrenim Durumu : İlkokul
Yaş : 68
Derleme Yeri :Örlemiş
Derlenen: Türkü
1oy gelin yata …al…a
çamırlara bata bata
2jelinÃayşem suya jider
…ollarını ata ata ata ata
3amanÃayşem dumanÃayşem
al bu canı dolanÃayşem
4jiden başġa jelen başġa
5jeldi jelin jelin ayşem
6ayşe jelin sudan jelir
…ollarını ata ata ata ata
7amanÃayşem dumanÃayşem
al bu canı dolanÃayşem
8…oynlarında jül memeler
benimÃolsun jelinÃayşem
dumanÃayşem dümanÃayşem
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16
Anlatan : Zeynep Atar
Öğrenim Durumu :Yok
Yaş : 70
Derleme Yeri :Örlemiş
Derlenen: a)Düğün b)Günlük işler c)Kız isteme d)Bayram e)Hıdrellez

-a-

1dǖnde ne olaca ġızım es piden? 2hep ata binilidi ya ġızım evelden. 3nolaca… .
4dǖnü bilmiyum de yetmiş yaşıma jirdim. 5hatırlemeyom .

(Çocukların burada mı?)
6biri u yanda evlendiler ġızım pövünÃiçinde ...7ġardeşimin ġızını aldı…. 8u da
dē. 9bununÃevi de hu oldu işte. 10ben de buracıa yuva etdimÃişte. 11içinde durupba
ġızım napecen. 12 bizim durumlar....gızım nolaca… .

-b13jenşlerÃacı… tütünÃedipbe. 14e o da o da para etdm yo…. 15bizim jibi bi şēcip
edemepbā. 16bi şe edemepbā. 17 jenşlimizde yine çalışıpbādı… 18a ġızım yömē de
jitmiyuduk. 19 jenşlmmizde ora… biçip batırdı…. 20çapa edipvadı…. 21öpüz varÃidi
evelden. 22 varidi öpüzlere jene araba varıdı. 23e saman çepilirÃeve na öle şe varıdı ya
ġızım. 24bizim jenşlmmizÃöle şey vādı. 25emme hinci unlar ġa…tı. 26hinci unlar ġa…tı .

-c27bizim ġızımÃevelden allahınÃemirinnen ... senin ġızı isteme jeldi p denirdi
eveldenÃemme hindi öle ş dler tam türüst söyleyen yok 28eme var u televozunÃiçinde
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de sölüyo. 29ya öleydi. 30mendil verilidi evelden. 31 pese yapılırdı. 32öle tütün pesesi
olurdu. 33yan pese olurdu düz pese. 34unlar verilirdi. 35mendil olurdu. 36ya öle oludu.
37ala torbaya evelden çerez jirerdi. 38üstüne al jirerdi. 39bi de altın bālanırdı, bez
jirerdi. 40ceiz öle sepiye atılırdı. 41böle evinÃiçine asılırdı ġızım sepi. 42urdan jene
sona binecēn jün toplanırdı çuvala jirerdi. 43evelden çuval müvel olurdu ya. 44çuvala
jirerdi işte 45 ōlan evine jiderdi ġızım. 46evel pi ddetlerÃuleydi. 47dǖnler bizim böle
cuma jün dümbe p olur bi jün.... 48āşamı savılır cuma āşamı. 49işte üç jünÃarayla .
50evelden dümbep çalınırdı Çenji tutuludu .

(Oynar mıydınız gençken?)
51oynar mıdı jeçtip. 52siz oynamadınız jenşlinde? 53siz de oynarsınız. 54her
şey zamanında .
-d55 bayramlarda nedelim ġızım. 56bayramlarda işte ēlenilirdi. 57ēlenilme mi
höyle böyle dei işte ēlenirdik ġızım bayramlaşırdı…. 58zamanında ni olusa u olur ġızım.
59hinci edetler başkalaşıpba. 60biz bu ġadan .. 61ta jeriden tā neler jelecep tā neler
jelecep ġızım. 62ġocalarÃönden jitmep, jenşler yokarı jitmep ġocalarÃaşşā jitmep.
63şurda atmış yetmiş yaşımıza jirdip ġızım .

(Dede nasıl?)
64deden o da öle işte. 65o da duramāpba 66o da hasta sıkıntı var ġızım unda da
sıkıntı var. 67duramāp jece jündüz. 68öle jece jündüzÃevinÃiçinde baldırdā duru
öle
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-e69yapadı… evelden hıdrellez. 70evelden ni ēlencesi olaca… ġızım. 71darı
patlatırdı…, nohut …avurudu…. 72evelden ne ēlencesi olaca…. 73tā espiden dümbep vadı.
74sona cenji or… çı…tı 75her şey ġızım denişip ba… .

160

17
Anlatan : Emine Atar
Öğrenim Durumu : İlkokul
Yaş : 52
Derleme Yeri : Alhatlı
Derlenen: a)Günlük işler b)Düğünü c)Ölüm d)Bayramlar e)Yemek tarifi

-a1ne olca… evelden 2deve olūdu na böle çam ta…arlardı boynuna dınġır dınġır 3öle
…ızanları jüdüşdürürlerdi. 4öle oludu işte .

(Hayvanlarınız var mıydı eskiden?)
5hayvan varıdı. 6varıdı evelden. 7…oyun varıdı tütün dipilidi bizim burada
8başka bi şē oldū yo…. 9yumeye jidilipbādı. 10baş…a bi şe oludu burlada. 11tütüne
jidilmdi azÃişte. 12baş…a bi şe oldū yok burlāda. 13domata oldū yok. 14domata su
olaca… .
-b15dǖnde nōlaca… dǖnde işte. 16ana baba nere şēderse ure varılm. 17hinci ġızan ....
pendi.....öle. 18evelden ana baba nere verise ora. 19…aynana bu işte 20eyiyiz eyiyiz 21e
nōluca… evelden sallan jidipba evelden to…tor..... 22evelden hastalā bile ...23amelāt
sona çı…tı 24evelden amelāt bilen yōdu. 25ebe mi vādı 26böle ġoca ġarılādan çārı
jelidipÃişte . 27aġrı jeldi mi işte ı…ın ı…ın nōlaca… ya. 28hasta bile olmazdı evelden.
29öle bi şēcip yōdu. 30öle şerbetÃolmaz. 31böle şe oldu mu işte zaman jeldi mi ġızan
böle millete hediyelerÃalıdı şekerÃalıdı. 32öle jelene jidene verirler .
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-c(Ölüye neler yapardınız?)
33burda bizim böle buça… …o.... 34bizim burlāda ġayş uzadıpbāla. 35öpüz ġayışı
oludu evelden böle. 36öldü mü aya…ları böle uzadırlar böle üstüne böle ay…ırlamaya
…onulurdu. 37işte öle herelde öle bi ddet .
-a(Yaylaya çıkar mısınız?)
38yaylada yaparız taranayı. 39yaylada çarda…da yazarız. 40bizim yazın burda pimse
durmaz yaylā jidilir. 41pimse ġalmaz burada. 42evelden ġoca insannā vādı eme hindi
öle yo…. 43tarana edēdik bulġur yapādı… işte öle şey yapardı….

-d44bayramda ba…lavı yaparız. 45ba…lavıyı …oyarız içine payan …oyarız irmip
…oyarız işte öle şē …oyarız biz. 46işte....siniyi doldurdun mu.....yazdın mı sona pesipbadı
47sobada pişiripbāsın fırında sobada. 48eme hinci ġızanım çarşıda dolu ba…lavı. 49orda
alıp jelipbā 50hepsi hazır .
-e51peşpē böle bişirmler işte. 52adamlar döver. 53sona işte nohutÃaşı fasulqa
öle şe bişirmler. 54 işte peşpep vururlar hayvan peserler .
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Anlatan : Hayriye Çakır
Öğrenim Durumu: Yok
Yaş : 90
Derleme Yeri :Alhatlı
Derlenen: a)Günlük işler b)Deniz Feneri derneğinin ziyareti

-a1yo… yo… ġocamÃöldü ġızım. 2do…usanÃi pide öldü işte uncāz. 3hani bayā da
oldu dā jideli işte. 4u zamandan beri u zāte bi dilimÃe pme p için....5hinciye ġadar
berepet vēsin pendi pendicmmize işte idare edipduruz. 6 pendicmmiz hinciye ġa böle işte
bere pet vesin idare etti p eme bu yıl dā öle huramda bi aġrı belirivmdi. 6jitdi p ġ ari şeye
ne o to…tora jitdi p. 7bi ay tā izmirlēde durdu…. 8daş vā didiler zafra pesende .......9u
jenşlipleri hic zebilÃetmēn ġızım. 10ben zebilÃetdim pendi pendime hic acımadım.
11ni yorġunumu bildim ni üzjünümü bildim. 12jece jündüz elimizden jeldm …adān işte
dırmala dırmala dırmala sonu bule oldu. 13şüpür halcāzımıza şüpür ġızım.
14allahcazımıza binnerce şüpür bu yaşantılarımıza. 15evde bi şēcipler yo….

-b16buncāz da deniS fenercm da…ıvıdı. 17bu da yōdu bizde. 18işte o da bayā o
zaman …ac sene olmuş oldu. 19bizimÃadam do…usanÃipide öldü. 20onun jeldm sene
do…uzuncu senedeydi unun ölmesi. 21bunu da öle jöçüverecep diye …or…umdan bunun
içinde de ya düzenleri ġuruverenlere de binlerce .....razı olsun. 26uğur beycāzım şura
jeldi de öle....27ah ben.....sona pep zor jeldi u bene. 28ure çı…ıp da türpiyē daılıvırdım.
29pe p zor jeldi. 30de dei ona yenje dei parannan çı…an desen çıkabilm mi? 31her pese
nasib mi olca…tı. 32jene de jörmedmmden işte şu …adancı… ġızan da jörsem yabancı
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koyde allām işte o beni bilipb a. 33bel pi siz de izlemişdirsiz . 34hinci berġamadan bi
zarafçık var kulakları çınlasın. 35ali tamay 22ġızcazım …ıyuna jidip..... 23işte uncāzlar
bere pet vēsin böle aşlip vēdiler işte buncāzı taġıvırdı. 24işte hinciye …adar bere pet
vēsin. 25allah unlara da cenabı allahım önder olup da böle bu rıza tanıy mısınız bilmem.
36yolun üstüne ....bālı bi şey jeldi . 37evlatım olsun ġızım hinci urlara vādı… mı
hani...38jeçen böle bi sürü öteberi jetirmiş. 39ya pe p jetidiler allah razı olsun. 40işte
jeçen bunnara da jösterdim. 41herÃepsiplerimi jetimişlē. 42bere pet vēsin bana işte
uncāzÃişte böle beni urda bi jörmüş .43unlan ġari nene dei hem āladı… hem izledip dei.
44pep şeyÃettin dedi. 45biz napeddmmizi bilmedip ālamaktan korkmaktan. 46işte alla
razı olsun, bununÃōlancī da muttar. 47binlerce allah razı olsun. 48bi yandan gari
bununÃōlana sona çepişe çepişe sen beni öle yayım olacādık da ni gösterdin sen beni
urlāda diye. 49ama çıkamayveraydım iızım. 50böle daınık çıkdık jitdi p. 51e işte eme
bize ayıb jeldi işte jörmed mmizÃiçin 52 e işte ni

yapalım ya .53bi jösçazımız

jörmüyodu sol jözümde una......54bi de buncāz jitti çıktı şü pür. 55alla hinci biraz
yavaşladı eme ben sonunu bilmem.
(Üşümüyor musun burada?)
56üşümem. 57ocacīmı yakdım mı üşümem ġızım. 58ocacīmı yaktım mı üşümem
ben. 59bi şēci p çıkarmadım ben lokum her zaman e psi p oldz yok, olsun. 60o zaman
böle lokum mokum daıteydip..
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Anlatan: Ayşe Çetin
Öğrenim Durumu: İlkokul
Yaş: 62
Derleme Yeri: Ahlatlı
Derlenen: a) Atasözü b)Düğün / çeyiz

1…a… dimiden …a…anÃavrat
buyurmadan dutanÃevlet
…amçı vurulmadan yörüyenÃat
bunlara yenilmezmiş
2atasözü övelden tā a…lımda çok da bilemem. 3baş…a ne diyem pimbili benim
a…lımda olanları jörsen. 4ölü bi yandan dede bi yandanÃöldü.5 pendim hastalı…lıyım
içimden yavrum.
-b6dǖnler es piden nasılÃoludu. 7işte bi havta hindi o…undu mu bi havta …ız
evinde oynaşilıdı. 8ōlanlar ōlanÃevine toplanıdı. 9dübep dövülüdü peşpeplip
meşpeplip işte ule. 10odun çalı …ızÃevine ōlanÃevine jelidi. 11salisi jünden davul
jelidi. 12böle opistıra bile yo…du. 13çalġıcı ġarı o da tā sona çı…tı ba… çalġıcı 14önüne
jelen çalādı böle dümbelep. 15beyaz jelinlm ben ufa…līmdan bilmm. 16yeni çı…mış
o zamanna ya .7ondan sōna üç ġun çalınıdı çalġı. 18ipi jece üç jündüS.19salisi
jün dürüsü jiderdi. 20ondan sona o jün jene eşya verilm mi onu bilemēcem.
21üçüncü jün binerdi. 22perşembe gun.....o…unduysa pazar gụnu alınıdı işte ule
öle .23eşya meşya koltu… moltu… nere alca…lar. 24dantel mantelÃişte yeni çı…tı
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mıdı pimbili.25işleme mişleme de vādı alısa… paralan alıdı… o danteli bile. 26bi şey
çekincēse işte öle ipi dene pilim dā pilimi do…uma ipi yüp çuval ne bilcen canım
işte. 27ceiz evelpi ceiz öledi.28hindi gari inceldi ya tā evelpinle bezden don bile
jiyēlēmiş. 29hani bezden don çı…ırı… deirme. 30ben bile j mdim. 31ufāmdan bil mm
…utur …utur sorma sorma fapirlip. 32hindi ortalı… her şey işlm. 33harmannar şenle
dövülüdü öpüzine bejirine .34ora…ları pendimiz biçēdip tarlaları. 35döverbiçer mi olcan
su mapinesi mi olcan dipme mi sulaycan sorma bahçe mi sulacan. 36evin önünde iuyu
olur. 37iuyudan çıkarır ba…ırlan. 38şimdi gelmeliymiş dünyaya.
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20
Anlatan : Hamdiye Aslan
Öğrenim Durumu : Yok
Yaş : 64
Derleme Yeri :Muratlı
Derlenen: a) karışık b) bayramlar

-a(kayınvalidenle anlaşabiliyor muydunuz?)
1ġaynanam da ġayın babam da yavuzdı. 2bi lafını duymadım.3bi jörümcem
vardı bule tostopa…. 4yedi sene yavu…lu durdum hiçbi şey dimedi. 5jeçindip yavrum
jeçimimiz böle oldu 6dǖnüm zāte atınÃüstünde jeldim. 7öle öle jeldiler bure
indirdiler.

-b8bayramlarda ep büyu…lerinÃelini öper jelidip ġaynana ġaynbaba ġomşuların
hepsini. 9ya uleydi 10çocuk sarardım ebelip yapardım hepsini yapardım 11hindi …ayrı
yapamam. 12çocu… olmayan iadınların bebēni sarıyip ayāli olmm. 13ondan sona
bebe p ial m. 14bu …oyün içinde belpi on dene bile vādır. 15do…tora gītti biri
isçandarlıdan kaç yere jītmiş. 16şeye gadan jītdim nene dei. 17ne o ıstanbola
iadan jitdim olmadı di. 18otuz beş yaşında ben ilaşladım hemen oldu 19i pi dane
iızı var meptebe bilen jidmler. 20iaç pere jeldiler .
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21
Anlatan : Fatma Yazıcı
Öğrenim Durumu : Yok
Yaş : 72
Derleme Yeri : Muratlı
Derlenen: a)Düğünü b)Yemek tarifi c)Günlük işler

-a1benim dǖn mü? 2benim dǖn pe p şenlīkli oldu. 3deve vādı. 4devele sepilerim
jitti çenizlerim. 5deve oludu. 6ġızÃevinden çeniz ōlanÃevine devēlen jiderdi. 7üç
dene jelin ......olurdu bi de jelin oludu dörd dene. 8b arışa çir iişa deliianlıl a da
yolundan barı heb. 9dokuma dokududu…. 10hamı jeyirdıdı… da çı…ırı…ta

-b11tārnayı nası yabacāz. 12suyu ġaynadırız unu eleriz ġararız yōrdunu atarız
ġararız sabāla sereriz üveleriz onu ġarip böle inceldiriz. 13tana öle olur 14böle sereriz.
15azı… ġurudu mu yeniden jine sereriz. 16onu yararız sona üveleriz elepde de eleriz
inceldiriz. 17pişirmep şepline jelir. 18pişiripene birer ġaşık ġatar ġatar pişiririz .

-c19adetlerimiz, espiden noud ep¨yodu…, pırça… epiyodu…. 20mercimep ep¨yodu….
21ordan buydey ep¨yodu… ġoyun jüdüyodu…, jeçi jüdüyodu… ordan işte ö püz eşşep
yapıyodu…. 23ileşberlip çifçilip unları yapıyodu…Ãişte .
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22
Anlatan : Fatma kıllı
Öğrenim Durumu : İlkokul
Yaş :80
Derleme Yeri : Muratlı
Derlenen: a)Günlük işler b)Düğünü

-a1biz çoczm bilmem evepden bi şe yōdu. 2bi şd bilm ddip. 3çorabÃörēdip,
iundelie jid ddi p, zeytin toplamaya. 4çorabÃörēdi p elimizde pirmenÃēridi p. 5onnarı
yapādı… halı do…urdu…. 6başia bi şēmiz yōdu evepden. 7şindi her şeyi

bil¨rlar.

8işlememiz yōdu. 9bi öriumuz varıdı işte. 10ianeviçe bilmem bi yazma iıyı öle
pesmesini bilmem. 11hiç bilmeyrim. 12işte çorab iaza… onnarı örēdip.13uç…urÃörēdip,
çizme bağ örēdip ġızım.14uç…ur böle donlarımıza uç…ur örēdip. 15lastip yōdu o
zaman. 16bi de böle çizme peylidi şēden meşinden böle çizme oludu. 17bi de onu
böle bā örēdip. 18to…alı to…a yapardı…Ãuçlarına ona. 19yavu…larımıza yolladı… .

-b20yirmi yaşında evlendim. 21hindi dmverin yaşımı. 22ben dōmumu bilmem.
23do…sanmıymışım se psen beş yaşında mīm neim. 24benim hatta üş dene beş dene
çoczm var. 25ipi ōlum üç ġızım. 26topra…ta yo…. 27unnar var torunnarım var 28dedem
öldü has sene

oldu öleli. 29benim ufa…larım var. 30beni ufa… san¨rlar

ufa…larımı bǖp san¨rlar .

(Masal bilir misin?)

31benim
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32ben hiç masal ne bilem ben. 33bilirizÃemme hindi hiç bilmēyim. 34bilmem . 35ne
bileyim hindi. 36emine bildmn vāsa diyvır de ben diyem .

(Düğünün nasıldı?)
37benim dǖnüm anam yōdu. 38anam öldü ben usüzüdüm. 39babam jelin etdi.
40benim dede de ne anası varıdı ne babası varıdı. 41o da usüzüdü. 42ellerin yanında
dǖn oldu. 43işte bi davul dutdular. 44dǖnümüSÃoldu ipi jün davul çalındı dǖnÃoldu
evlenildi. 45başġa bi şeyi yok. 46çolu…

çocu… sābı oldu… . 47oldu…

jitdip

işte

…azandı… çalışdı…. 48malımız meşatımız yōdu. 49hiş dedenin canından baş ia bi şeyi
yōdu. 50…azanıldı çalışıldı. yindi içildi. 51haç tene çocuk sābi oldu… 52işte tā
yaşayız ba…. 53ço… zebillip çektip. 54oldu bitti.

-a(Neler yetiştirirdiniz eskiden?)
55buğdey varıdı.darı epiliyodu, arpa ep¨lıyodu, ulaf e p¨liyodu. 56nohut ba…la
mercimep evepden her şey ep¨liyodu. 57darı hepisi ep¨liyodu… .58…arpuz bostan hindi
iari millet soan sarımsa… işte …oylerde ni olusa onlar e pilirdi . 59öle olurdu. 60palamut
çırpmay jidddip. 61…oru… toplardı… iızım palamut toplardı…. 62çōdu bizimÃişimiz
evepten. 63zebil idip 64hindi burada oturdzmuza ba…ma hindi ratız. 65o zaman
yalınaya… babuç ġormezdip ġızım terlmlen terli p de ddl nalinlen. 66nalinlēlen ovalara
işe jidēdi p. 67nalin de şēden āçdan. 68üstüne de öle ġayış oludu ayāna jey ta…ır
ta…ır uradan at jidiyu jibi. 69daşların arasından pütür pütür öterdi. 70o…ula jitdip
babam … o arada. 71biz hindi o…ula başladı…. 72e aya……abı yo… bilmeyiz aya……abı
alınmadı. 73fāpirlip var. 74nalini peydik aşşa o…ula jitdip. 75onu da v adı… o…ul

170

tahtadanımış dabanı. 76anam jiriv ddidi p ta…ır ta…ır ta…ır ta…ır b d jir arabası jel m jibi .
77öleydi işte çocum. 78çok zebillip çektip biz.

79çorab ġaza… süeter başġa çizme ba örddip .

(Ne tür yemekler yapardınız?)
80bulġur pişiridi p ma…arna pişiridip hamura çok jirēdip çocum evepdenÃille
hamura jirilidi. 81hindi çay …ayfaltı oluyo evela …ayfaltı yōdu. 82bi tencere tarana bir
şey hamur yor ġatmar. 83ġatmar yapādı… böre p yapādı… saçta. 84ot …azar jelidi p. ot
…azar jelidip. 85unnarı ymdip işte öleydip yemep. 86çorba pişiridip tarana pişiridip
87hindi çok hindi yicep şē çok. 88…uzum evepden öle yicep şey yōdu.89hindi ıramazan
jeldi mi hazırla …90o zaman bilmem börülce alınıdı. ġuru börülce. 91işte ıramazanda
unlan börülce pişiridı… börek yapādı… 92ma…arna oludu ayran yort dedmn gibi
93işte öle yinidi. 94hindi yinm mi unlar hindi yinmm ba… 95ille etÃoluca… datlı olaca…
sütÃolaca… .
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23
Anlatan : Nesibe Çelik
Öğrenim durumu : Yok
Yaş :68
Derleme Yeri : Muratlı
Derlenen : a)Düğünü b)Çeyiz
-a1ni bilen işte. 2nişanlandı… iısım biS işte eve pten, ioca iarı oldu… ya iari
olsun.3anam unla ayraca… anamÃayraca… bizi 4hadi ben yavu…luya gaŞtım. 5on
dörd yaşında iızım.6undan sōra yavu…lu yaşı dudma diye iaçmış zeytind ana
7iayınçilen ormanda oturdu… . 8iız valla ayıbÃolur dede bā çe pinir. 9undan sora
iaynçmlenÃorda oturdu… havaya. 10üstümüze bi çulu örtündüp 11hay jidi hay urda
.12urdan iızımÃişte …aŞtı….13undan sona iayinçilen durdu… ormanda. 14urda sabah
oldu .15…ānçınınÃevine jetirdiler.16urda yatdı… iayrı. 17undan sona yavu…lu yo… .
18iaçmış şindi olsa yaşı ufa… deye . 19hiç jörmedi p. 20çocu…Ãa…lı ermeyince ne
…adan zor a yavrum .21undan sora işte jeri aldı anam babam. 22yav…lıyı hiç
jörmedi p 23un dörd yaşında şe nolaca… .24ayraca… dediler bā hep bunnar be
25ayrılma dedi 26benim a…lım mı eriy 27undan s ōra iayrı dǖnÃoldu.28anam
babam evinden çı…tım. 29işte öle oldu yavrum. öle işte. 30 jeçilerimiz vardı
31sārdı… 32sōra çocuklarımızÃoldu işte .33jeçiye jidēdim 34çocū sarnıdım .35adam
bi dene 36ōlum yo… benim. 37iızım var i pi dene. 38o çalışmā jider çocū
sarnıdım ar…ama jeçiye jidddim. 9bunun olu băzı iışÃoldu mu bu beni salmazdın
olunu salādın jeçiye. 40eltiyiz biz bunla 41öle hiç püsüp iavia itmedi p dēl me
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42oldu… bitti p öle bi yerde 43he ya hiç püsmedi p 44biz çok ialabal nz
birbirimizlen öle jeçindip 45ule işte yavrum .
-b46çēzim iızım evepten şe yōdu 47ġoltu… da…ımı bi şe yōdu. 48undan sona bir
mendil, bir pi çorap vādı. 49onu da asdı… 50evimiz de topra…Ãev iızım 51undan
sona topra…Ãev a…ar. 52benim yazmalar çorablar atılı….. 53üstüne a p m. 54benim
a…lım ermm . 55bunnar bari toplasa ya benim çorabları yazmaları. 56a…dı üstüne
yazmalar. 57yalandım sona a…dı. 58ev a…¨y üstüne. 59öle işte çēzim. 60başga
.....şe vadın işte basma. 61eve pten ne ç dz olca… .62yazma çorab başga bi ş dmız
yok. 63bir pi işleme de bi mas işledidim. 64o da nolaca… canım. 65masa bilen
tam işlenmedi 66on dörd yaşında gız noluca… yavrum. 67he ya bi şe jörmedik
yavrum .
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24
Anlatan : Aliye Dede
Öğrenim durumu : İlkokul
Yaş : 56
Derleme Yeri : Muratlı
Derlenen: a) Düğün b)Çeyiz c)Çocuklarının doğumu d)Bayramlar

-a-

1e benim dǖnüm nası olca…Ãişte 2benim dǖnüme evelden böle çal iı yo…du
3bi iki iarı jelirdi urdan. 4unlar çalardi. 5davulçu vardı. 6jene davulcu vardı
7unlar çalarÃoynardı işte 8üle dālır jiderlerdi . 9üle büle da…ımlālanÃöte beri
yo…tu. 10büle altın …ısa da…ılmaS. 11üle demi abba? 12evel zaman biljisi arabatı
bu. 13ipi iarı jelirdi. 14üle dimi aba ?15çalar çalardı. 16jider varıdı. 17urdan …ına
tevçi iarınan çalınırdı .18hinci ialan üle hinci cazlan şunlan bunlan . 19evelden
öle bi şey yo…tu .

(Kaç gün sürerdi düğünler?)
20üç gun .21işte bi dübbe p bi de a…şamısı bi de binecep. 22üç jün 23öle
bi şey yo…du evelden . 24a… vistan alınmazdı . 25birer şē tadlı morlu baca…ları bālı
şe işte. 26onlan jelin olurdu 27baş…a bi şe yo… .
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-b28çeniz vadı jene 29çenizle de nolca… 30bir pi böle bezimizÃolurdu bir de
basmamızÃoludu. 31nolca… baş…a işte öle. 32bi sandı… do…uma heybeleri do…uma
heybemiz var do…uma çuvalımız do…uma böle çulumuz . 33öle jelin oldu… .

-c34heb evde dōdu…. 35heb evde hastane bilmedi p. 36bi şey bilmedi p. 37üle
dimi aba. 38altı dane iızan dōrdum. 39altısını da evde dōdum. 40jötümüzü pimse
jörmedi . 41allah da da jöstermesin. 42bi iara yer jörsün

-d43bayramlarda caz jelmezdi dümbe p jelmezdi. 44 pendimiz çalardık pendimiz
oynardı….

45dālır gider. 46 iızan böle hayı… yapardı oyunca… yapardı 47bd jire

binddi jelinler. 48duva…Ãoludu öle
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25
Anlatan : Servet Çalık
Öğrenim Durumu : yok
Yaş : 66
Derleme Yeri : Muratlı
Derlenen: Ölümle ilgili inançları
1pöpep uludu mu eyi olmaz. 2ya başına bi hal gelcák ya ölümÃolcák derler
3pöpē yālı epmep verisin. 4epmē yirse yālı ekmē yidirisin 5jidese jidcák jitmesse
ġalısa jidēse eyimiş ġalısa eyi dēlmiş .

6iaria jö pyüzünü öte .7ölü iariası vādır dövüşür . 8dövüştü mü hemenÃölür
.9üstünden jeçdi mi ölcep vā derlē pöyün üstünden jeçince .

10süt verilmez derlē 11yort süt içine yaprak atāsın yeşil südün içine . 12yort
ve süt yeşil yaprakÃatāsın. 13o şe jidēmiş berepeti jidēmiş jece vedin mi 14vedin
mi yaprao atarız biz yeşil bitpi . 15verilmemesi lazım .

16yıldız oaymasını öldü ölünün yıldızı oayıyu derlē . 17öldün mü onun
yıldızı oaydı derlē . 18jüneş tutulmasını depreme işaret derlē , ayı bilmiyom .

19benim annem öldü 20benim bundan hamiledim buna . 21bi Sazao damın
içinde beyaz bē jir saman yiyo. 22u ezrailÃolurmuş . 23dam da yıoıo bi damdı
böle 24bējir jöriliyu jörilmiyu ¨. 25jördümÃeme bir havta önce Sazao damının
içinde iır bējir saman y mp . 26a dedim benimÃannem ölcep dedim. 27oanserlidi
28mmde oanseri v adı. 29birÃafta dimedi öldü.30üç jün dimedi öldü . 31unu
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yorumladım . 32unu ben hocalara sordum . 33tamam dedilē 34bejir iır beyaz eyi
dēldir ezraildir . 35ben sana söleyverim bunnarı. 36bao allah yooarda şait .37
yalanım dümenim yoo .

38diş çıotı mı ölümÃolur derlē . 39diş rüyanda çıodı mı ölüme ölcep vā
derlē āzından diş cıodı mı.40iazan eyi derlē para derlē berepet derlē . 41jözleri
çöpmüş deriz sırtı jömelmiş deriz. 42ölcák insana öle olur 43böle beli eğlir .
44omuzları düşüp olurmuş .

45tavuo ötiyo ya …… 46adāmışın oapıya dōru 47jidēse eyimiş içerde
dönēse eyi dēlmiş. 48öle yaparlāmış espi insanlā. 49pöpē de yālı epmep
verilēmiş. 50uleyince bıraoır jidēmiş eyise pötüse jine ulurmuş .

51iomşula bilir sāte 52bārısın ölüyo babamÃannem jelin baoam bi çare
bulam dersin. 53jelirle feryatÃidēsin. 54sel a oounur 55undan sona duyā k ulü
56yaoın iomşulā jine duyā da selālan da bilur .57benim bildiklēm bunlā .

58ölü

öldüpden

sona

böle

yırt

yırtıverile. 59böle

çıkarmazlā

söpēle

60oatılmadan soyam derle. 61oatiliyu ya can çıoıotan sona . 62pıçao oorlā bi de
63pimse jelmez soomazl a . 64pedi soomazl a 65başını bepldle. 66bıç a şişmesin di
ioyyula. 67kedi jördün mü concoloz olumuş . 68ayaklanırmış ölü . 69pedi hiç
soomazla .

70allah sabırlıo vdsin derld heb başımızı jelcak bi jün olcek bu derld
.71jenşse ah tüh derlē merak mdēlē 72çolm çocm vāsa ālaşırlā yaşlısa allah sabırlıo
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vēsin derlē. 73oıroında mevlüt ooudurla 74ooudan va 75oıroında yirmisinde yedisi
jüninde ooudiyular . 76işte jelene ziyafet idiyulā acaba bǖp ezabından ourtulur mu

77pimin dili çıotı mı dedioodu çoo yaptndı derld.78jözleri belerirse herkezi
jörüyodu her şd jörüyodu vaktinde derld çepsin derld 79dili böle çıotı mı sene
bene dil uzadiyudu derld 80hebimiz ndlenÃölcez allah biliyu da bilmiyom .
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26
Anlatan : Kevser Demir
Öğrenim durumu : Yok
Yaş : 71
Derleme Yeri :Muratlı
Derlenen: a) Düğün b) Çeyiz c)Karışık
1bilirim eme anladamam oı çocūm 2ne bilem be yavrum. 3ne diyverem ben
4evepten iızım ne bilem bizi bi şey bilmedip a gızım . 5bizi evepten peydirlēdi
ouşadırlādı 6anadan babadan iorou vardı iızım. 7hinci iorku mu var bi şey yok
hayende. 8bizÃutanrdıo yavrum. 9ne bilem yavuolu jörmezdip . 10anamız babamız
nere verise ora jidēdip yavrum . 11hindipinlē jidm mi iızım . 12hindipinlē jitmeyi.

-a13benim d{nüm na olcao iızım. 14dedēne ipimiz evlendip işte . 15tanımazdım
16tanımam ma yaoın ionşumuzdun hısım akrabamızdın . 17evepten yabancı er mi
jelidi . 18hindi yabancı er jirer . 19tanırdıo yavrum ya . 20jüzel oldu benim
d{nüm jüzel oldu iızım. 21evekden iüzelÃoludu d{nler. 22jelinlip dipdiridip
peyēdip

23yanlīmızÃoludun nişanlīmızÃoludun. 24oynādıo

iızım. 25harmandalı

oynādıo sepetçi ōlunu oynādık 26hinci iāri oyunlar dindiri dindiri dindiri iızım
27hep dans yapmlar .

-b28cēzimde bir…vādın iızım 29cēzim çok dddin cdzim iızım.30ooltuo moltuo
hiçbi şe yok. 31bi sandıo vādın. 32ya öle bilmezdip iızım dantel hiç bilmezdip
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dantel bilmezdip iızım .33hemen işte hiç yootan iki yazma başımızda. 34haydi
jelin oluduo. 35tarlaya orā jidddik yavrum orao biçēdip çapa çapalādıo darıları
harman düvedık saman çekerd¨k. 36yā biz ne irezildip iızım. 37hindi ne var iarılar
hanım hanım. 38biz çoo irezildip iızım. 39öpüzldlen düven düvddip b ule harman .
40dedeylen .jötüne çanao tutādıo öpüzldn yā. 41hay jidi iızım ha . 42yavrum biz
çop çop jördüp irezillip çoo .

-c(Kayınvalidenle anlaşabiliyor muydunuz?)
43iaynanam da vardın iaynanam varıdı iızım . 44jeçinirdip iızım hiç hır iụr
yapmadıo . 45iayınbabam da vādın iaynanam da vādı . 46sepiS doouz dene iayınçım
varıdın . 47bi eltim dimediler hiç birbirimize hiç dimedıo . 48hindi üş dördÃeltiyiz
bao. 49biri bu biri orda biri aşşāda eltimizin. 50hiç yapmāz öle birbirimize .
51iuzeldin jeçimimiz yavrum .

(Gelinlerinle geçinbiliyor musun?)
52benim jelinin biri şakrandan iızım. 53oocası öldü. 54hindi jene alayrımÃona
yavrum .55patlamada iazan patlamasında 56ipi dene çocz varıdı . 57biri melemende
biri burada. 58hindi jene bura oturdum da ona ağlaydım çoczm. 59içim yaralı
yavrumÃiçim yaralı. 60jenç

jitdi çoczm benim. 61yavrum jörmedi iazan

patlamasında jitdi . 62işte ipi dene çocz ialdı 63biri dörde jidm biri ipiye jidm üçe
mi jidi biri. 64sorma iızım derdimi. 65çoo dertlmm. 66biri melemende oturm biri
şaoranda biri burada. 67alla acıların jöstertmesin yavrumÃunların zor . 68hamdolsun
şüpür . 69allah beterinden saolasın . 70allah bujünlerimizi aratmasın yavrum zor .
71öle öle çoczm işte bizim öyle 72iyi de jelinlerimizi …öle dimedim iızım 73üç
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dene jelin. 74jelilerse jeldiler jelmezldse yerinde durdulā . 75nāpalım yavrum
76canları saolsun. dede neneyiz iızım evinÃiçinde.
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27
Anlatan : Ayşe Dağlı
Öğrenim Durumu : İlkokul
Yaş : 64
Derleme Yeri : Muratlı
Derlenen: a)Düğünü b)Kış hazırlıkları
-a1benim d{nüm dovālan oldu . 2benim d{nüm dovāla oldu. 3aralı koye
jittim dovalan. 4undan sona bura jöşdüp jeldip jeri orda durmadıo. 5e dā ne
diyem? 6bayramlar oynardıo işte. 7iızlar bi eve biripirdi ule oynaşırlardı. 8hindi ule
ddl ama. 9bizim zamanımızda uleydi.

-b(Kış hazırlığı neler yapardınız?)
10yimepÃişte tarana buliur öle bi şēler. 11zebze hamırdana iış hazırlī
salça bile yapmamīdı. 12zebze iuruduruz salça hepsini yaparız. 13nout dedmn jibi
baola hep öle hazırlīmızı yapadıo . 14hindi öle ddl ama. 15yapmıyoz hindi başoa
16ule evelpi jibi ddlpi. 17evelden ule bi şdler yenirdi ilaşsızdı . 18hindi ilaşlı hep
hastalıo çoo. 19şeperlmm ben
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28
Anlatan : Sevil Genç
Öğrenim Durumu : Yok
Yaş : 60
Derleme Yeri : Kızıltepe
Derlenen: a) Hıdrellez b) Düğün
-a1espiden hıdrellezde hinci yapmadıo, hıdrellez yapādıo . 2orda bi ağaç var
3bējir ooyardıo ora. 4şimdi yapmālar başoa. 5evelden bizim jenşlmmizde orda
çıardıo işte yemep yapādıo orda. 6orlardan yirdip işte. 7e işte öle tā ne diyem. 8sen
bilmsen bana diyive .

-b9işte d{n olur kọy d{nleri. 10davul jelir. 11jelini bdjire bindirmler. 12evellerden
bule…yaparlardı, örtü. 13bdjire bindirildi. 14biri dutardı bdjirin başını biri çeperdi.
biri de jelini dutardı. 15ule ule işte yavrum napalım. 16sālisi jünden başlardı.
17bule şd de yōdu. 18eleptirip file yōdu. 19çıraya jiderlerdi 20çıra yaoarlardı bule
meydana . 21onun üstüne böle oynaşırlardı. 22çıra ama bule . 23böle aleptirip
yoodu ya . 24çıranın şavoında. 25ule ule işte yavrum. 26sali jünden jelidi davulu.
27üç jün çalardı. 28üçüncü jün biterdi. 29jelin binddi bdjire.30bunlādan azıo
ufam iızımÃama benle aynı oldu d{nümüz. 31benim d{nde.... bindim ben de .
32hani bējir . 33öle işte üç jünde bitti bizim d{nler. 34işte böle çıraya jiderlerdi.
maşalao yaparlardı. 35bule ioca avlunun içine harladırlardı odunları birbirine.
36çırayı yak¨rlarÃonun şavoında böle, ocao yak¨rlar. 37onun şavoında dön{r jelinler
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jençler. 38o sırtımız başımız is olma mı de mi . 39indi bolsa oynamāz, oturmayız
bile ore hani. 40vere belenm jelinler jenşler o şavota isin pasın . 41o bi o yana
çevirir yel bi o yana çevirir. 42o elbiselerde eve iızım bule

atılır. 43jelin jelince

iari sıralı dörT duvarın dördü de o sapsarı asılı duvarda. 44hindi o asılı mı ura?
45ule ule jeŞti jenşlmmiz. 46bizim zamanımız öledi . 47sora elenptiriplē jeldi. 48ta
çok sōra jeldi kulere alenptirip. 49hindipi jenşlerin şansı varmış ha . 50hindi jene
bi aşamda çal¨r jene üŞ jün olz d{nnd. 51bi aşamda çal¨r ertesi āşama bitmr.
52bizim zamanımızda

öle

bi

şdler

bile

yōdu

yavrum. 53peşpepler

vurulur

iazannara yimepld vurulur. 54ule ule işte jelen misavirler peşpdnen şdnen
aırlanırdı. 55işte bu iadan ne diyen yavrum .

56nenem bile anladırdı 57o zamannarda oıro jün oıro jece olurmuş d{nler
nenemin zamanında. 58ule anladırlardı. 59bi de gávurlar ooya basmış da dalara
iaçmışlar. 60dalarda bile d{n yapmışlar. 61çadırlarda oır oıllardan çadırlar ourmuşlar
da çadırlarla durmuşlar da d{n yapmışlar. 62ule dedi işte ta evelden nenem. 63sultan
nene vadı . 64sultan nene jelinin orda deve jüdermiş evde d{n olurmuş .

(Senin düğünün nasıldı?)
65benim d{nde tam işte bule ipincisi gụn benim beyim bi hasta oldu , şeye
g¨tti, hastaneye g¨tti . 66bi ameliyat oldu. 67ben undan sōna tā

jeri ialdı d{n

68babam vermedi beni. 69ondan sōna tam dörT ay sōna benim d{n yeniden oldu .
70jörsen acep benim başımdan jeçen olayları. 71hep ora yaz pitaba nenenin şēleri
olmuş de . 72işte bu iadar 73işte babam vermedı beni . 74bunnar benim jörümce
oluru . 75jelini jötürelim didiler sōna hastaneden jelince. 76olu mu öle dedi o,
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babam da vermedi. 77dörT ay sōna ōlan hastaneden jeldi ameliyat oldu. 78mmdesi
delinmiş. 79undan sōna dörT ay sōra iyleşince yeniden bule yeniden d{n oldu
benim. 80yiniden evlendip işte jeldip 81allah nasibmiş öle işte . 82alnımın yazısı
da öle mi iaderde ule mi iari bilmdrim. 83ule oldu iızım işte. 84ne deyen yoo
başoa bi şey diycao işte .
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29
Anlatan : Ümmühan Güleç
Öğrenim durumu : İlkokul
Yaş : 62
Derleme Yeri : Kızıltepe
Derlenen: a) Yörüklerin adetleri b)Hıdrellez c)Yemek tarifi d)Karışık e)Baklava
tarifi f)Tahsili
-a1yaylıya jider yörüpler, yaylıya jider. 2işte jeÇilerinne ,ioyunlarınna ndsinne
jerdnne hava denişimi yaparlar. 3yaylada jüzÃesiri jeri döner iner jelirler. 4u
zamanda yaylaları bitmişÃolur. 5yenden başlarlar işte oış jelir .6oışın hayvannarı
sayıy jirer .7sayadan çıkarılar jetiriler otlaoıya jötürüler. 8işte yayarlar vaotini ,
jetirmler jene bahara.

-b9haderellezde biz pek yapmeyiz .10unu şdler yapar türpmenler yapar. 11hinci
başoa

şey beriamalılar da

yap¨r da

bizim

yöremiz pek

yapmaz unu. 12hani

haderellezde…. peserler, 13oğlaodır şudur budur peserler hadirellezde. 14çıoā işte
yapalar peserler ōlao peserler, iuzu peserler haderellez jeldi deyelepten. 15biz pep
öle hani yapmeyiz, hele biz hiÇ yapmıyız. 16bi haderellez jünü bizim damad
vadı, 17hem u zaman bayramıdı hem de haderellez jüniydi .18u jün mefat yaptı
19belpi on yedi on sepiz senedir. 20hele u jün de biz de sulemesi ayıb biz de et
almışdıo çarşıdan . 21hinci hatta hayatta pi ta hiç ule et almam hadrellez jüni .
22ni peseriz ni alırız . 23işte bu iadar bilirim ben iızım bilmmrim…
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-c24yaparız . 25Biz hani tarnayı fazla böle ilaÇ yapmıyız .26hani öle insannar
hani domata iatar , şunu bunu sarımsaodır şudur budur iatarÃeme ben sada yōrtla
yaparım . 27yōrtla hemen sadece iararın unu. 28beyas tarna ulur. 29sıvıo iararsam
bi jün jünledirin, öle övelerim. 30işte o oarmadana hem iarar hem övelerim .
31ule yaparız. 32evel buliur vurarlardı, buliur iaynadırlardı. 33hinci buliuru
piloyla alıyon . 34ben ta ilersini bilmmrim nası oluyo.

-d35bunlara

hani

yardımcı

olurdum. 36ihtiyarları

dutar

ialdırıdım. 37nere

jidilecepse ünden jiderlddim . 38hinci herpes selămımı jetirm . 39unutmamışla beni .
40hinci bujün didi çok sana selam jetdim didi.

41… herkesin pendine jöre derdi var . 42siz nerelisiniz iuzum? 43zeytindandan
beş

altı yedi

sekiS

dene

hacı

arkadaşımız

vadı . 44u

şdler

vardı

üldü.

45rahmetÃolsun amedÃabi vardı çocuoları yoodu. 46Unlar vardı o emineler vardı
. 47oocasınınÃadı eminenin neydi? 48üÇ iardeşler vardı , üçü bir . 49bi de hoca
vardı imam öldü ya. 50onun hanımı vardı meyrem. 51hebicm de çooÃiyi .
meyremlerlan.
(Baklavayı ne zaman yaptınız?)
52şdden ıramazandan , ıramazandan u da emme şeyi vzduo burda yenden
fırna soouldu . 53jelin burada beriamada oturıyi bizim. 54ıramazanda jeldmdi
bunnar. 55uri yabdım jönderdim duru . 56jöttü müdü iatıolamadan buraya jeldild .
57bizim burada ni yidip u yinmedi yenden…
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-e(Baklavayı nasıl yapar mısınız?)
58Baolavıy da işte şd yaparıS. 59içine yumurta iırar, azıo şu oadar çoo azıo
soda iatarız , yōrt iatarız , undan pe iararız . 60undan pe yazarız işte yuoaya
61ceviz iırarız içine . 62cevizin içine hani az olursa başia şd de ilave edebiliriz .
63undan pe yazarız yuoayı . 64tep yuoanın üstüne eperiz tozunu . 65tep yuoanın
üstüne eperiz . 66bu otuz yedi otuz sekiS yupa mı neydi. 67oıro yuoa var .
68pendim meydan

sinisi

diriz

bizÃuna. 69işte bule unu yaparız. 70undan pe

sıcacıooan ta ule yumşaooan oatıolarsan ta püzel oliyu. 71azıo soudu mu azıo
tutmao istm .

-f72ooudum ben . 73beş sene ooudum . 74ilpooul beşinci sınıftadımÃeme çoo
bilirdim er şeyi . 75u zamanlara büle fazla inceleme yoodu. 76 ōlan iız ayrılirdu
77uretmen dedi bule ille bunu ooutalım dedi ille. 78bi baş uretmen jelidi,
müfettiş jelidi . 79bu çocu önsüz

mü demiş. 80uretmen öteden jelince yüzünü

jüldürmepÃiçin hep beni şmre ialdırıdı . 81şmr söyledirdi . 82bu çocuo dimiş önpsüz
mü dimiş . 83dml demiş . 84ni demep istedin demiş. 85bunu alalım da ooudalım
demep istmrim demiş . 86dml demiş . 87bam oız çocz oour mu dedi . 88oourduo da
iyi oludu da
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30
Anlatan : Yasemin Keskin
Öğrenim durumu : İlkokul
Yaş : 64
Derleme Yeri : Kızıltepe
Derlenen: a)Düğün b)Yemek tarifi
-a1ilp bu

oına

jecesi yaparlar cumartesi gụn. 2gụndüzü

yemep yaparlar

jelenlere yemep veriler. 3aşam oına jecesi yapalar. 4ertesi gụn jene yemep veriler.
5dlence olur işte. 6aşamına d{n biter. 7bilmiyem . 8ben da ne anladacam iızım. 9ben
derin derin bilemem.10ha bizim d{nler dümbelepli oludu . 11dümbelepli oludun
davullu oludun . 12işte hep öle oldu . 13ipi jün sürer. 14peşpep yapılır, nout aşı ,
pilav undan sōra tatlı, et yemd…15sizin orala bizim buranın pek bi … yuo.
16benim halamla orda ya ben de ondan bilidim .

-b17peşpeğ iızım iaynadirler bi gụzel , buliur iaynadmrler . 18bu alınm beyaz
buliur bzdey ya onu bi gụzel iaynadmrld . 19altına tenepe oorlar yanmasın dd .
20onu bi gụzel
şdlen. 22şimdi

iaynadmrler. 21o bi gụzel bişdi mi ondan sōna döverler bule
mapine varÃeme bizim zamanımızda heb bule şdlen döverlerdi

sopaylan . 23biz sopayı düzenlddip hep öle onla dövddip . 24bi sat yarım sat bule
beşÃaltı pişi devamlı döverdi. 25peşpep öle yapılmr . 26işte ne bilem başoa ta ne
sorcan? 27bilmmm işte .
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31
Anlatan : Fahriye Kılıç
Öğrenim Durumu : İlkokul
Yaş : 60
Derleme Yeri : Kızıltepe
Derlenen: Karışık
1işte ule yōmaya jidddip bi şd yoo yōmaya jidddip 2yōmaylan adam
olduo. 3ya. başia iızım işte böle çifçilip orao biçerdıo . 4başoa ne derim a iızım ,
ne derim a yavrum.
5bayramlarda napalım iızım. 6işte odun satmaya bilene jidddip, orao biçedıo,
oray bura jidddipÃişte .

7d{nler mi? 8d{nler nası olcao . 9çenjici oarıları çalar, d{n öle olur iızım .
10dübep , dübeyi var aşamı va bin….ya . 11başia bi şey yoo . 12benim d{nüm
mü? 13benim d{n ioca iarda oldı ya. 14noldznu bilemedip…15ben başia bilemem
iızcacım .

16hıdırelleS yapadıo. 17bi tavuo alırladı, iuzu alırladı peserlddi iızım oturzlar
yirlddi. 18unu ialan ateştan neyÃonunÃadı ….işte onun ocaotan atladıo .

19doourduo işte .20pilim doouduo iızım {le topaçla doouduo pilim . 21başia
bi şey yapmazdıo . 22pamıo eğiridip çıoılıolan . 23başia bi şey yapmazdıo .
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(Okudun mu?)
24e bizim evelden ooumao yoodu iızım burlada. 25vamıştırÃeme evelden
tootor bilene yootu iızım. 26bir ipi tootorcuo vardı beriamada.27ipi tootor başoa
bi şey yootu. 28ya ipi tootor vardı bizim jünlerimizde. 29yayan jelirdip beriamaya
30araba da yōdu . 31evelden ya bdjir arabasınlan jelinirdi . 32insan sallan jelirdi
a iızım yooarlarıdan sallan . 33dörT çomah üstüne oorlardı böle insana ya iızım .
34evelden zōdu işler 35şinci her yaoa araba .
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32
Anlatan : Gülten YAZICI
Öğrenim Durumu : İlkokul
Yaş : 48
Derleme Yeri : İncecikler
Derlenen: günlük işler

1dān başında nolur fapir insanda. 2bi yardım olusa ooutçan yardım olmassa .
3ille ooucen diye çocuo tutturdu. 4üniverseyi oazanabilise ooutçan oazanamassa da......

5espiden bene evelpi anları ni bilem afedersin . 6oıro elli yaşındaki insan ni
bilir? 7bilmiyom ben iardeş. 8işte işe iayda jideriz . 9yōmdcmz hani iş bulursao işleriz .
10iş bulmasao oturmz hani. 11tarla olana arpa, buydey . 12şinci hayatlar bahalı oldzndan
bi şd epemiyoz . 13arpa , buydey eperler, ni eperler a iardeşim . 14bilmiyom ben iari
evelpi insannarı .15bizde ihtiyar dide var şurda baoım istiyo fençli. 16babam oldz için
unnan evinden jeliyomÃişte . 17beni jetir beni jötür diyo ialdır beni iopar beni diyo
işte . 18şindi işte çocz ooula yolladım işte. 19bi ora jidiyom bi o eve jidiyom 20ule
vapit jeçiriyomÃişte .

21evelden biz işte yumeye jideriz . 22tütün bulu tütün dipddip sene bene .
23epin eoddip , orao biçddip 24işte dan başında unda da idare olamazdıo da
pendijinimiz zorlan idare olurduo. 25şimdi bir de çocuolar oouycem dd da ben idare
olamıyom. 26yardım istiyom. 27jidiyom verise alıyom vermese çocuo băzı jidiyo băzı
alıyo ta . 28işte böle hayatımızı böle jeçiriyuz. 29allah razı olsun oouycem diyo emme
imoan oldz için böle avuç açacan dilencen çoczmu ooudem diye savaşçam .
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33
Anlatan : Ali Karaca
Öğrenim Durumu :İlkokul
Yaş :73
Derleme Yeri :İncecikler
Derlenen: a) Türkü b)Türkü
-a1erzurum daları …arla duman
2yo… mu sende bi …urşun …alemi
3yazayım şu arzuhalimi
4jönderem yare
5erzurum dāları karÃoldu
6içerimde yaralarım yamanÃoldu .
7erzurum dāları dumanÃoldu
8içerimde yaralarım yamanÃoldu
-b1jökde yıldız yüzÃatmış
2mevlam neler yaratmış
3a… jerdanınÃaltında
4jül memeler yaratmış
5serjendeki siniler
inimÃinimÃiniler
7bene berdoş deyorlar
her jün berduş jezerim
8jökde yıldız yüzÃatmış
9mevlam bizi yaratmış
10a… jerdanınÃaltında
jül memeler yaratmış .
11…ara dut barma… jibi
12al yana… …ayma… jibi
13al yanaiın …oynunda
jül meme barda… jibi .
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SÖZLÜK
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-Aaba

: abla (24/14)

abba

: abla (24/11)

acep

: acaba

acıo

: azıcık (16/13)

ad-

: at- (25/46)

ai

: ak (1/24)

airı

: ağrı (18/5)

aişam

: akşam (3/150)

ahra

: ara (10/119)

aırla-

: ağırla- (28/54)

aocier

: akciğer (3/3)

a la alay

: ağlaya ağlaya (3/35)

alaş-

: ağlaş- (9/39)

alla

: Allah (10/165)

aldın

: altın (4/45)

aleptirip

: elektrik (28/23)

alenptirip

: elektrik (28/48)

amalayt

: ameliyat (3/175)

amed

: Ahmet (29/45)

amelat

: ameliyat (6/151)

anca

: ancak (6/134)
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aniara

: Ankara (13/1)

arı

: ağrı (9/75)

aşam

: akşam (31/10)

aşşa

: aşağı(22/74)

avrat

: kadın/eş

avta

: hafta (MDD)

ayıb

: ayıp (23/8)

ayla sızla

: ağlaya sızlaya (3/36)

az

: ağız (3/98)

azıo

: azıcık

-B-

ba

: bağ (22/17)

babuç

: pabuç (22/65)

baolavı

: baklava

bar-

: var-/git- (1/44)

bar-

: bağır- (21/8)

barabar

: beraber (3/76)

barışa çıirışa

: bağırışa çığırışa (21/8)

başia

: başka (22/49)

bazar

: pazar(9/27)
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bep

: pek

belen-

: yat-

bene

: bana (6/93)

benzinnip

: benzinlik (9/29)

berabar

: beraber (4/31)

beri

: yakın (6/63)

beyas

: beyaz (29/28)

bi

: bir (29/49)

bilen

: bile / falan (20/19)

bilene

: bile / falan (31/25)

birader

: kardeş (13/14)

bird

: birer (3/172)

bis

: biz (23/2)

biş -

: biç- (14/3)

bişir-

: pişir-

boaz

: boğaz (6/33)

bule

: böyle (20/5)

buçao

: bıçak (3/86)

buğdey

: buğday (22/55)

bunnar

: bunlar(23/55)

bura

: buraya (6/55)

buydey

: buğday(21/20)

buyu

: buraya
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b{k

: büyük (22/31)

b{le

: böyle (24/10)

-C –
ceiz

: çeyiz (19/27)

cenji

: çengi (16/50)

cerez

: çerez (10/34)

cıbara

: zayıf (6/129)

ciyer

: ciğer (5/3)

cizme

: çizme (1/53)

-Ç –
çamır

: çamur

çapa

: kazma (1/2)

çapıt

: çaput (3/104)

çar-

: çağır-

çeniz

: çeyiz (21/6)

çdz

: çeyiz (23/61)

çı-

: çık- (28/5)

çıbıo

: çubuk

çıoılıo

: çıkırık (31/22)

çnr-

: çığır- (12/13)
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çifçilip

: çiftçilik (21/23)

çoczm

: çocuğum (22/1)

çomah

: çomak (31/33)

çorab

: çorap (22/4)

-Dda

: daha(27/5)

daban

: taban (22/75)

dada

: bebek (10/66)

daıl-

: dağıl- (9/17)

dao-

: tak-(3/61)

daoan

: takan

daoı

: takı (3/60)

daoım

: takım (24/9)

damad

: damat (29/16)

damzao

: damla (6/135)

dane

: tane (20/19)

daş

: taş (1/33)

datlı

: tatlı (22/95)

deil

: değil (13/16)

deliianlı

: delikanlı (21/8)

dene

: tane (22/24)
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denişim

: değişim (29/2)

derd

: dert (9/20)

deyelepten

: diyerekten (29/14)

deyamlı

: devamlı (4/12)

di -

: de- (29/40)

dimiden

: demeden (19/1)

dmver-

: diyiver-(22/21)

diycák

: diyecek (28/84)

diyvır-

: diyiver- (22/36)

dō-

: doğur- (6/110)

dooan-

: dokun- (1/33)

doous

: dokuz (6/26)

doouson

: doksan (12/4)

doous

: dokuz (6/109)

doouzan

: doksan (1/19)

dōm

: doğum (3/82)

domata

: domates(4/16)

d ō r-

: doğur- (24/38)

doum

: doğum (1/36)

dova

: dua (27/1)

dörd

: dört (23/5)

d ō ru

: doğru (25/46)

dud-

: tut- (23/6)
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dudul-

: tutul-

dut-

: tut- (29/36)

dutan

: tutan (19/1)

dümbep

: darbuka

dümbelep

: darbuka (19/14)

d{n

: düğün (27/1)

düv-

: döv-(26/35)

-Edce

: iyice (10/44)

edet

: adet(13/39)

ekıl-

: ekil- (22/55)

dlen-

: eğlen- (16/55)

dlence

: eğlence (30/5)

elhemdülillah

: elhamdülillah (4/1)

eme

: ama (25/25)

emme

: ama (22/33)

dşi

: ekşi (6/147)

eşşek

:eşek (10/5)

evepden

: evelden (26/21)

ever-

: evlendir- (6/51)

evepten

: evelden (26/4)

evlet

: evlat (19/1)
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eyce

: iyice (10/45)

eyi

: iyi (25/1)

ezrail

: Azrail (25/22)

-Ffasulle

: fasulye (7/6)

felan

: falan

file

: falan (28/18)

fur-

: vur-

-Giaç-

: kaç- (6/62)

iaç

: kaç (20/20)

iadan

: kadar (20/17)

iadar

: kadar (28/72)

iader

: kader (28/82)

iader

: kadar(4/25)

iadın

: kadın (9/1)

iadir

: kadir (10/99)

iao-

: kalk- (16/26)

ialp

: kalp (9/3)

ianeviçe

: kaneviçe (22/10)
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iar-

: kar- (21/12)

iar

: kar (31/13)

iardeş

: kardeş (29/48)

iaria

: karga (25/6)

iari

: artık (19/28)

iarşı

: karşı

iaş-

: kaç- (23/4)

iaşıo

: kaşık (21/18)

iat-

: kat- (21/18)

iatıo

: katık (29/56)

iatır

: katır (6/39)

iatmar

: katmer (22/83)

iavia

: kavga (23/41)

iavil

: yuva (10/118)

iaybet-

: kaybet- (10/153)

iayış

: kayış (22/68)

iayinçi

: kayınço (23/7)

iaynana

: kaynana (20/1)

iaynbaba

: kayınbaba (20/8)

iayrı

: artık (23/17)

iayş

: kayış (17/34)
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iayva

: kahve (5/2)

iazao

: kazak (22/12)

iazan

: kazan (26/55)

iazata

: gazete (MDD)

jeçi

: keçi (23/33)

jenşlip

: gençlik (28/5)

jeycak

: giyecek (6/6)

jeş-

: geç- (4/6)

jey-

: giy- (22/68)

iır

: kır/beyaz (25/25)

iısça zım

: kızcağızım (1/45)

iış

: kış (23/39)

gız

: kız (20/19)

iocaman

: kocaman (6/8)

ioou

: çocuk (6/118)

iomşu

: komşu(20/8)

iorou

: korku (26/6)

ioynao

: gömlek (1/24)

ioyun

: koyun (21/20)

jötü-

: götür- (9/7)
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jözel

: güzel (9/49)

iumar

: kumar (5/3)

iun

: gün (30/1)

iurban

: kurban (4/60)

iuru

: kuru (22/90)

iunlüo

: günlük (1/1)

iuzu

: kuzu (29/14)

jüve

: güvey (10/150)

-H –
haderellez

: hıdrellez (29/9)

haniısı

: hangisi (3/87)

has

: kaç (22/28)

hasta na

: hastane (4/8)

hayende

: hayalinde?(26/8)

hayle

: hala (2/12)

hayli

: hala (10/15)

havta

: hafta (19/7)

heb

: hep (21/8)

hepisi

: hepsi (22/57)

hıdrelles

: hıdrellez (31/16)

hij

: hiç (13/22)

hinci

: şimdi (24/18)
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hindi

: şimdi (19/32)

hu

: o (9/35)

hurul-

: vurul-(10/26)

hurulaial-

: vurulakal- (10/25)

-I –
ıramazan

: ramazan(29/52)

-İ ilac

: ilaç (29/25)

ilaş

: ilaç (20/18)

ila n

: leğen (6/7)

ileşberlip

: rençberlik (21/23)

ille

: illa (22/95)

mne

: iğne (10/15)

irezil

: rezil (26/36)

-J –
-K –
oadan

: kadar (1/23)

kao-

: kalk- (19/1)

oaoan

: kalkan (19/1)

oalb

: kalp (9/73)
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oayrı

: gari/ artık (20/11)

oayt

: kağıt (10/124)

pdf

: keyif (3/5)

pel-

gel- (MDD)

peşpep

(19/9)

pey-

: giy- (22/74)

ooo

: çocuk , evlat (6/86)

ooou

: çocuk , evlat (6/17)

oonturol

: kontrol (4/9)

ooy

: köy (28/9)

ooyvur-

: koyuver-(1/8)

p{ler

: köyler (28/48)

p{lü

: köylü (25/55)

pöv

: köy (16/6)

ourbet

: gurbet (10/117)

püzel

: güzel(29/70)

-L –
-M –
madda

: maddi (6/23)

mas

: masa (23/63)
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mefat

: vefat (29/18)

meptub

: mektup (6/11)

mençere

: pencere (5/7)

merai

: merak (7/3)

mevlüt

: mevlit 25/73)

meyrem

: Meryem (29/50)

miyde

: mide (9/75)

motur

: motor (6/39)

muabbet

: muhabbet (13/47)

-Nna

: ne (26/13)

nacao

: balta (3/138)

nası

: nasıl (21/11)

nasib

: nasip (28/81)

nere

: nereye (9/18)

nene

: nine (28/56)

ni

: ne (22/58)

nmlen

: neyle (9/8)

nmş

: ne iş (13/37)

noud

: nohut(21/19)

nout

: nohut (27/13)
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-O –
oouz

: öküz (13/35)

opistıra

: orkestra (19/12)

ō lao

: oğlak (29/14)

ōlan

: oğlan (19/8)

om beş

: on beş (6/103)

om bir

: on bir (6/50)

onnarı

: onları (22/5)

ora

: oraya (26/10)

ore

: oraya

otlaoı

: otlak (29/7)

otus

: otuz (12/14)

-Ö –
ölelmlen

: öylelikle (10/41)

önpsüz

: öksüz (29/82)

uretmen

: öğretmen (3/169)

öriu

: örgü (22/9)

usüz

: öksüz (22/41)

övelden

: evelden (19/2)

-P –
pamo

: pamuk (4/15)

pamıo

: pamuk (31/22)
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pepiy

: pek iyi (10/6)

pıçao

: bıçak (25/62)

pırçao

: burçak (21/19)

pi ta

: bir daha (29/21)

pisla n

: fesleğen (7/1)

-R –
ra t

: rahat (6/35)
-S –

sa

: sağ (4/7)

sabala

: sabahleyin (21/12)

sabı

: sahibi (22/46)

sada

: sadece (29/26)

salıvı-

: salıver- (6/96)

salisi

: salı

saş-

: saç- (14/3)

sat

: saat (30/24)

sate

: zaten (25/51)

sepizen

: seksen (1/20)

seytin

: zeytin (4/17)

snr

: sığır (2/12)

soan

: soğan (22/58)
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soğa

: sonra (9/19)

sōna

: sonra (6/51)

sonara

: sonra (1/32)

sōra

: sonra (23/6)

-Şşait

: şahit (25/36)

şavo

: ışık (28/24)

şeir

: şehir (6/56)

şenlıoli

: şenlikli (21/2)

şinci

: şimdi (31/35)

şindi

: şimdi (22/7)
-T –

ta

: daha (29/70)

taiıvır-

: takıver- (18/23)

tarana

: tarhana (22/86)

tarna

: tarhana (21/11)

televon

: telefon (6/137)

tevçi

: tefçi (24/17)

televoz

: televizyon (16/28)

toktor

: doktor (31/25)

toktur

: doktor (9/72)

tube

: tövbe(10/152)
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türüst

: dürüst (16/27)

-U –
u

: o (29/4)

ul-

: ol- (29/28)

ulaf

: yulaf (22/55)

umus

: omuz (MDD)

un

: on (23/23)

undan

: ondan (23/6)

undan pe

: ondan sonra (29/59)

unla

: onunla (23/3)

unları

: onları (21/23)

unnar

: onlar (22/27)

ur-

: vur- (9/23)

ura

: orası6/68)

urda

: orada (23/14)

urlada

: oralarda (6/92)

-Ü –
üle

: öyle (24/37)

ün

: ön (29/37)

üş

: üç (26/48)

üte

: öte (6/62)

üvele-

: ez- (21/16)

üzerlip

(3/105)
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-V –
va-

: var- (9/20)

vd-

: ver- (25/13)

vere

: sürekli (28/40)

vistan

: fistan (24/24)

-Y –
ya

: yağ (25/3)

yalı

: yağlı (25/3)

yalınız

: yalnız (3/46)

yavız

: yavuz (9/64)

yavolı

: yavuklu / sevgili (23/22)

yavrucam

: yavrucağım (12/2)

yavuolu

: sevgili (20/4)

yaylı

: yayla (29/1)

yenden

: yeniden (29/5)

yicep

: yiyecek (22/87)

yidir-

: yedir- (25/4)

yiniden

: yeniden (28/80)

yooarda

: yukarıda (25/36)

yooar

: yukarı (31/32)

y ōma

: yevmiye (31/1)
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yōrt

: yoğurt (29/26)

yume

: yevmiye (4/11)

yörü-

: yürü- (9/18)

yuoa

: yufka (29/66)

y{-

: yıka- (6/6)

yüsüp

: yüzük(MDD)

-Z –
zafra
zate

: safra (18/8)
: zaten (20/6)

zebillip

: yoksulluk (22/53)

zebze

: sebze (27/11)

zelvi

: selvi (MDD)

zenat

: zanaat (13/18)

zirat

: ziyaret (4/58)
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